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1. Conceptes clau de la formació 
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2. Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual (NOM 1: M. Mercè Gabarró)  

a. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre: El fet de fer un curs com equip, és més fàcil que els canvis s’acabin realitzant 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial: M’ha enfortit la idea de plantejar en el nostre centre la realització de les tutories 
compartides o co-tutories, com a manera de fer i per aconseguir la implicació i la participació del màxim nombre possible de 
professorat. 
 

b. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
 

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

●  La direcció està disposada a realitzar canvis 
● Un bon grup de professorat es vol implicar 
● La tipologia d’alumnat ens obliga a plantejar-nos noves 

fites 
● El nostre centre no ha deixat mai de treballar en nous 

projectes (diversitat, bibliuoteca, Erasmus, intercanvis)  

● La inestabilitat i mobilitat del professorat interí. 
● Els horaris extraordinaris que representen els canvis frenen alguns 

professors 
● Pocs recursos humans per la tipologia d’alumnat que té el centre 
● Els canvis que fem no es consoliden 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

● Els recursos (Consell Comarcal ( PIDCES, DAE) Creu Roja, 
Diputació, Institut Guttmann) col·laboradors en les 
diferents sessions de tutoria 

● La col·laboració de l’Ajuntament, cedint espais i assumint 
part del cos d’algunes activitats de tutoria 

● La inestabilitat i canvis de professionals  per finalització de 
contractes 

● L’accés d’intermediaris en l’organització de les activitats de tutoria 
● La manca de concreció de dates per part dels professionals i/o 

entitats col·laboradores. 
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c. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  

 
o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    

dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Dinamitzar al professorat per participar en les millores 
proposades en el centre 

X   

Proposar i crear projectes en els diferents nivells  X  

Cotutories o tutories compartides   X 

    

    

    

 
d. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 
1 Afavorir i vetllar perquè es compleixin els objectius de millora 

2 Dinamitzar el professorat en les diferents tasques ( projectes, …) 

3 Participar en les tutories compartides o co-tutories del centre 
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual (NOM 2: Marcel Mateu)  

e. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre:  el fet d’assistir a la formació com a equip (impulsor) i amb la voluntat d’implementar els 
acords als que hem arribat, ha contribuït a fer que l’assistència a la formació no fos tan feixuga 

 
o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial: refermar-me en la convicció que tot el professorat (i no només els tutors/es)  ha de fer 

acció tutorial 
 

f. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
 

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

 . Al centre existeix una cultura de planificació estratègica (plans 
estratègics i acords de coresponsabilitat) 

. L’equip directiu, l’equip de coordinació de nivell  i el departament 
d’orientació tenen voluntat d’implementar canvis 

·    La tipologia d’alumnat ens obliga a plantejar noves formes d’acció 
tutorial 

  . Inèrcia  a fer les coses sempre de la mateixa manera  

.  Mobilitat del claustre (sobretot el professorat interí) 

·         La sobrecàrrega horària  que representa dissenyar i implementar 
els canvis pot frenar la participació de part del professorat 

 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

. Relació fluïda amb entorn proper (administracions -Ajuntament, 
Consell Comarcal, DIBA,...-,  entitats, empreses,...) 

 

. Donat que el Departament d’Ensenyament canvia de prioritats (Pla 
Lector, Competències, Model S.C.A.P.) tenim massa fronts oberts i els 
canvis sovint no es consoliden 
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g. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  
 

o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    
dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Revisar el pla d’acollida X   

Introduir el treball per projectes  X  

Implementar tutories compartides (tot el professorat és 
tutor/a) 

X   

    

    

 
h. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 

1 Participar de forma pro-activa en les reunions de l’equip impulsor del model competencial 
orientador 

2 Facilitar la implementació del model SCAP a primer d’ESO 

3 Col·laborar en la revisió del Treball de Síntesi de primer d’ESO 

4 Col·laborar en el disseny de projectes transversals (treball per projectes) 

13 
 



 

Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual (NOM 3: Giannina barba)  

i. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre: La possibilitat de treballar en equip i la rellevància d’aquest treball en grup. 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial: Una mirada global; d’implicació de tot l’equip docent (el que fem versus el que 
podem fer). 

 
j. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 

 
Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

● Professorat i equip directiu dinàmic i amb 
ganes d’implicar-se i d’aprendre. 

● Departament d’Orientació consolidat. 
● 20 anys de creació del centre. 

● La tipologia d’organització al centre per 
departaments. 

● Manca potenciar les capacitats no 
acadèmiques de l’alumnat. 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

● La possibilitat de relació i projecció al 
municipi. 

● La formació en orientació educativa i acció 
tutorial. 

● Un entorn complex 
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k. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  

 
o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    

dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 
 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Cotutories o tutories compartides X   

Treball per projectes  X  

Revisió del pla d’acollida X   

    

    

 
l. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 
1 posició i voluntat de millora 

2 Formar-me 
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual  

(NOM 4: Teresa Pernía)  

m. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre: és molt important que hi participi en la fase 1 un nombre significatiu de professorat. Crec 
que quan més persones hi participin d’inici més probabilitat d’èxit. 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial. La importància que té la mirada orientadora per part de tots els docents per 
aconseguir l’èxit de l’alumnat. 
 

n. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
 

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

Equip directiu , coordinacions de nivell i departament 
d’orientació obert a canvis i innovació. 

Acostumats a implementar projectes d’innovació i plans 
estratègics. 

 

claustre amb gran nombre d’interins 

pla d’acció tutorial que necessita revisió 

 

 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

Formació (nivells següents a l’iniciat) tipologia d’alumnat d’alta complexitat 
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o. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  

 
o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    

dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 
 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Revisió del pla d’acollida x   

implementació de cotutories x   

dissenyar activitats SCAP o projectes  x  

    

    

 
p. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 

1 
com a membre de l’equip directiu , facilitar i potenciar la implementació de les actuacions que 
ens proposem. 

2 promoure la revisió de les activitats docents perquè s’adaptin al model SCAP. 

3  
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual (NOM 5: Txell Bernaus)  

1. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o   la participació al curs com a equip de centre 
És necessari que entenguem el que ens pot aportar el model competencial orientador per traslladar-lo a la resta del l’equip 
docent com una eina de gran valor que ens pot ajudar força a introduir canvis al centre i així beneficiar-nos-en tots: alumnat, 
professorat, famílies. 
  
o   la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial 
Podem replantejar-nos les tutories enfocant-nos i potenciant la mirada orientadora. 
  

b. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
  

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

Som un equip docent força dinàmic i predisposat a 
treballar per millorar i que l’alumnat en sigui el beneficiat. 

 L’equip directiu sembla que ja rema cap aquesta direcció. 

Hi ha un gran nombre de professorat no estable al 
centre. 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

Sembla que tot allò que ens envolta: departament 
d’ensenyament, moviments pedagògics, opinió 
social tendeix cap aquesta línia. 

Any de canvis  de professorat  amb oposicions. 
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q. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  
 

o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    
dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 
 
 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Acompanyament del professorat nou al centre.   x 

Consolidació de l’acció tutorial per nivells amb el model SCAP.  x  

Rebuda més atenta de l’alumnat de primer. x x x 

Creació d’espais de reflexió amb l’equip docent. x x x 

    

 
r. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 
1 Oferir-me com a professorat acompanyant per a un professor nou. 

2 Fer un grup de treball que serveixi per dissenyar una acció tutorial SCAP 

3 Buscar com a mínim 1 activitat trimestral de la meva matèria que segueixi el model SCAP 
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual (NOM 6: Alba Capsada)  

s. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre: La necessitat del treball en equip del professorat per tal de millorar l’orientació educativa i 
l’acció tutorial. 

 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial: Que cal veure l’orientació educativa i l’acció tutorial des d’una perspectiva global al 
llarg de l’etapa i personalitzada 

 
 

t. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
 

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

· Pla estratègic i acord de corresponsabilitat. 

· Professorat obert a canvis per millorar. 

· Actualment ja s’estan portant a terme actuacions que 
corresponen a un model competencial orientador.  

· Desconeixement en educació emocional. 

· Molt professorat interí (manca d’estabilitat). 

· Acompanyament dels alumnes de 1r d’ESO. 

 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

· Entorn proper i possibilitat de treballar amb les escoles 
de primària, entitats, ajuntament, etc. 

· Entorn socioeconòmic desafavorit 
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u. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  

 
o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    

dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 
 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Acollida d’alumnes de 3r o 4t a alumnes de 1r   X 

Activitats per crear vincles entre alumnes i entre alumnes i 
professors. 

X X X 

Cotutories o professors acompanyants.   X 

Treballar les emocions.  X X 

Motivació i formació del professorat. X   

 
v. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 

 
1 Transmetre la motivació a la resta de professorat. 

2 Organitzar activitats per crear vincles i treballar les emocions (principament a tutoria). 

3 Dissenyar activitats a la matèria que segueixin el model SCAP. 
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.1. Reflexió individual  

(NOM 7: Maria Dolors Peláez )  

w. Què m’ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a mi en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre m’ha donat més força a l’hora de prendre decisions, la feina no se m’ha fet tan feixuga i els 
diferents punts de vista m’ha enriquit com a persona. 
 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial: tenir clar que l’orientació educativa i l’acció tutorial no només es cosa de les 
orientadores de centre i dels tutors, sinó que ha de ser cosa de tot el claustre, perquè tots som tutors i tots som orientadors. 
 
 
 

x. Com veig el meu centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO) 
 

Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

 

- L’equip directiu és força actiu i dinàmic a l’hora 
d’engrescar-se en nous projectes. 

- Ganes de fer canvis per part de l’equip impulsor: 
coordinadors, equip directiu, orientadores educatives. 

 

- Alt nombre de professorat interí. 

- Fa por sortir de la zona de confort i això pot frenar 
noves propostes 
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Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

 

- Coordinacions amb els diferents serveis i professionals 
externs a l’institut: serveis socials, consell comarcal, 
CSMIJ, HdD, EAIA, ajuntament, escoles de primària... 

 

- Pot haver moviment de professorat pel tema 
d’oposicions. 

- Som un centre d’alta complexitat. 
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y. Quins canvis m’agradaria introduir en el meu centre respecte a l'orientació educativa i l’acció tutorial?  
 

o Les conclusions del meu DAFO (debilitats) haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) amb les 3                    
dimensions del model competencial orientador. 

o Oportunitats de millora sorgides de les pràctiques de referència. 
 
 

Objectius de millora 
Dimensions 

Equip  Àmbit - matèria  Acció tutorial 

Revisió del pla d’acollida  x   

Implementar les tutories individuals   x 

Proposta de treball per projectes en els diferents nivells de l’ESO  x  

    

 
 
 

z. Què puc fer jo per afavorir la millora en el centre? (compromisos) 
 

1 Col·laborar en la revisió del pla d’acollida 

2 Participar com a professor en les tutories individuals 

3 Col·laborar en el disseny i implementació dels diferents projectes  
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Autoavaluació prèvia al disseny del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial 

2.2.Reflexió de l’equip impulsor  

(CENTRE: INSTITUT MONTBUI)  

aa. Què ens ha fet replantejar exactament la formació? Què ha representat per a nosaltres en relació a: 

o la participació al curs com a equip de centre 
 
 
 

o la mirada de l’orientació educativa i l’acció tutorial 
 
 
 

o què volem compartir amb el centre (equips docents, claustre...)? 
 
 

 
bb. Com veiem el nostre centre respecte a l’orientació educativa i l’acció tutorial? (DAFO. Posada en comú de les aportacions de tot l’equip) 

 
Fortaleses (intern +) Debilitats (intern -) 

● 20 anys de la creació del centre  i 10 anys de 
panificació estratègica que comporten revisió  i 
renovació del PEC. 

●   En general, equip directiu i equip docent dinàmic 
i amb ganes d' implicar-se i d'aprendre. 

●  Un departament d'Orientació consolidat i 
proper. 

●  Estructura de treball en equip ben consolidada: 
vertical/departaments i coordinacions  i 
transversal/ equips docents, tutories, consell de 
delegats, pares i mares delegats, AMPA) 

● En general, manca escolta activa i comunicació 
assertiva del professorat vers l'alumnat. 

●  Manca potenciar les capacitats no acadèmiques 
de l'alumnat  i millorar les expectatives  docents 
sobre l'èxit de l'alumnat. 

●  En general poca implicació i empatia del 
professorat en l'educació integral de l'alumnat. 
Se centra, exclusivament,  en  l'aspecte acadèmic. 

●  En general,  poc receptius al bagatge emocional 
de l'alumnat  amb tendència  a l'educació 
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● L'eficàcia com a principi de gestió. 
●  La comunicació com a principi d'eficàcia i d'èxit. 
●  El fet d'estar en un entorn complex, ens obliga a 

mantenir viu un projecte que ja és comú. 

penalitzadora abans que l'educació de la 
resiliència.  

● PAT fragmentat per nivells 
● Millorar Pla d’acollida 

Oportunitats (extern +) Amenaces (extern -) 

●  La formació en Orientació educativa i  acció 
tutorial (formació en tots els nivells) i la 
Formació Interna de Centre (FIC)  ens han de 
facilitar la revisió  dels Plans d'Acció Tutorial. 

●  El centre forma part de la Xarxa Anoia-Oest 
d'Escola Nova 21  i  participa en el procés de 
transformació a partir dels 7 Principis de 
l'aprenentatge. 

●  Disposem de programes del Consell  Comarcal 
de l'Anoia i la Diputació de Barcelona de suport a 
l'acció tutorial. 

●  Disposem de l'hora de dedicació i alguna més 
per introduir les cotutories a tots els nivells. 

●  Partir  la bona dinàmica de la coordinació i 
relació primària -secundària per introduir el Pla 
d' Acollida d'Alumnat. 

●  Col·laboració amb l'Ajuntament per a la difusió i 
suport  de l'orientació educativa. 

● Un % elevat d'interins  afectats  per la  mobilitat 
del professorat deguda a les oposicions i els 
concursos de trasllats. 

●  Un entorn complex que requereix molt esforç i 
dedicació per dur a terme els objectius i les 
actuacions de centre. 

 
 
cc. On volem anar? Què volem millorar en el nostre centre respecte a l’orientació educativa i l’acció 

tutorial?  
 
Posada en comú de les aportacions dels resultats del DAFO (màxim 3 objectius) 
 
Les debilitats haurien d’ajudar a definir els objectius de millora i contextualitzar-los (“creuetes”) 
amb les 3 dimensions del model competencial orientador 
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Objectius de millora 
Dimensions 

Equip Àmbit - matèria  Acció tutorial 

1. Sensibilitzar el claustre de professors i tot el personal del centre 
en  la importància de l'educació emocional de l'alumnat. 

X   

2. Crear les cotutories i implementar nous Plan d'Acció Tutorial i 
nous models de Consell Orientador. 

  X 

3. Crear vincle juntament amb primària, implementar el Pla 
d'Acollida dels alumnes de primer d' ESO i nous al centre. 

  X 

 
 
3. Concreció del Pla de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial al nostre centre 
 

3.1. Dades del nostre centre 

Centre: INSTITUT MONTBUI 
Data: 7 de maig de 2018 
Títol:  
Temporització general: 2018 - 2020 

Membres equip 
impulsor: 

Giannina Barba, Meritxell Bernaus, Alba Capsada, M. Mercè Gabarró, Marcel Mateu,  

Dolors Peláez, Teresa Pernia  

 
 

3.2.Objectius de millora  

 
Enumereu tres objectius de millora de l’orientació educativa i l’acció tutorial: 
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Objectius de millora 

 1. Sensibilitzar el claustre de professors i tot el personal del centre en la importància del model competencial orientador 
 
 
 
2. Dinamitzar la participació i coresponsabilitat de tot el professorat en el nou model d’Acció Tutorial 

 
3. Enfortir els vincles entre els membres de la comunitat educativa 
 

 

3.3. Planificació del pla de millora en relació a cada un dels objectius 

Objectiu de millora 1: Sensibilitzar el claustre de professors i tot el personal del centre en la importància del model competencial orientador 

Actuacions 
Planificació Dimensió 

SCAP 
Criteris 
SCAP 

Indicadors 
SCAP Evidències 

Temporització Responsable 

Sensibilització del claustre de professors i el PAS en         
l’educació integral de l’alumnat (escolta activa i       
comunicació assertiva)  

Curs 2018/2019  

Direcció, 
Departament 
d’orientació 

 

Equip 

Orienta E/O4 
  

Formació del claustre de professors en el model        
competencial orientador (nivells 2 i 3 (FIC)) 

Curs 2018/2019 
(nivell 2) i curs 

2019/2020 
(nivell 3) 

Equip 
impulsor 

(coordinació 
tutorial+depar

tament 
d’orientació) 

 

Orienta E/O1  

Dinamització dels equips docents i els Departaments       
didàctics per tal que els processos      
d’Ensenyament-Aprenentatge s’adeqüin al model    
competencial orientador 

Curs 2019/2020  
Direcció, 
Coordinació 
tutorial, Caps  

Orienta E/O1  
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de 
Departament 

   
Acció 

tutorial 

   

 
      

Treball per projectes (basats en el model 
competencial orientador) a les franges d’optatives de 
1r, 2n i 3r d’ESO 

Cursos 
2018/2019 i 
2019/2020 

Direcció, Caps  
de 
Departament, 
Coordinació 
tutorial 

 Àmbit - 
matèria 

Acció A/A1  

Adequació dels treballs de síntesi de 1r i 2n d’ESO al 
model competencial orientador 
 

Curs 2018/2019 
(1r ESO) i 

2019/2020 (2n 
ESO)  

Direcció, Caps  
de 
Departament, 
Coordinació 
tutorial 

 
Acció 
 

A/A1   

 
 
 

Objectiu de millora 2:  Dinamitzar la participació i coresponsabilitat de tot el professorat en el nou model d’Acció Tutorial 

Actuacions 
Planificació Dimensió 

SCAP Criteris  SCAP Indicado
rs SCAP Evidències 

Temporització Responsable 

   
Equip 

   

      

Revisió i implementació del Pla d’Acció Tutorial de        
l’ESO  

Curs 2018/2019  
(revisió) i  
2019/2020 
(implementació) 

Coordinació 
tutorial, 
Departament 
d’orientació Acció 

tutorial 

Acció tutorial en   
equip T/E6  
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Implementació de tutories compartides (tot el      
professorat és tutor/a) a l’ESO 
 

Curs 2018/2019  Direcció 
 

Acció tutorial en   
equip T/E6  

Revisió (afegint els aspectes emocionals), disseny i       
implementació dels documents “Consell Orientador” i      
“Full de seguiment intern” a l’ESO 
 

Curs 2018/2019  
(revisió) i  
2019/2020 
(implementació) 

Direcció, 
Coordinació 
tutorial, 
Departament 
d’orientació  

Acció tutorial en   
equip T/E2   

   
Àmbit 

matèria 

   

      

 
Objectiu de millora 3: Enfortir els vincles entre els membres de la comunitat educativa  

Actuacions 
Planificació Dimensió 

SCAP 
Criteris 

SCAP Indicadors SCAP Evidències 
Temporització Responsable 

Revisió i implementació del Pla d’Acollida dels       
professionals (professorat, PAS,...) que treballen al      
centre 

Curs 2019/2020 Direcció 
 

Equip 

Interactua E/I2  

Revisió i implementació del Pla d’Acollida de les        
famílies del centre Curs 2018/2019  

Direcció, 
Coordinació 
tutorial 

Interactua E/I2  

Revisió i implementació del Pla d’Acollida d’alumnes       
de 1r d’ESO i alumnat nou al centre. 
A l’hora de fer les concrecions es partirà del pla          
d’acollida vigent i es tindrà en compte el document         
“L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en         
cada una de les etapes educatives i ensenyaments.        
Aprenentatge i formació continuats”. 

Curs 2018/2019 
(revisió) i curs 

2019/2020 
(implementació) 

Direcció, 
Coordinació 
tutorial 
comissió 
primària-secu
ndària 

Acció 
tutorial 

Activitats T/A4  
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Àmbit - 
matèria 

   

 
      

 

 

 

 

 

3.4.Imatges que reflecteixen “L’orientació educativa i l’acció tutorial al nostre centre ARA i en el FUTUR”: escolliu algunes imatges que 
reflecteixin aquesta frase i expliqueu el procés que heu fet al llarg de la formació. 
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