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1. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
 
 El Pla d’Acció Tutorial és el marc on es desenvolupa l’Acció Tutorial. 
 
L’Acció Tutorial  és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar 
capacitats bàsiques de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia i  
ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables. 
 
També compren el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personalitzada acadèmica i 
professional, i la integració de l'alumnat en la vida educativa del centre. 
 
El Pla d’Acció Tutorial de garantir l’acompanyament educatiu dels processos identitaris i 
d’integració escolar i social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. 
 
Aquests Pla va dirigit  a l’alumnat de l’ESO i Batxillerat per al qual s’ha de  fixar objectius i 
procediments diferents per a cada grup ha de programar activitats a l’horari setmanal per tal d’assolir 
els seus objectius i dinamitzar el grup-classe. 
 
En el Pla d’Acció Tutorial hi ha una acció coordinada que forma part de l’estructura pedagògica del 
centre i que implica tot el professorat. 
 
El PAT del centre ha de concretar els objectius i les activitats que portarà a terme el professorat.  
 
El professorat del centre ha de programar l’Acció Tutorial d’acord amb les línies d’actuació 
establertes en el projecte educatiu del centre PEC, mitjançant el PAT que aprovarà al Claustre i al 
Consell Escolar. 
 
L’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el professorat, atès que l’activitat docent implica, a 
més de la dels ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge 
dels alumnes i l’adaptació dels ensenyaments a  la diversitat  de necessitats educatives que es 
presenten, però s’intensifica, especialitza i personalitza en la figura del professor-tutor i exigeix una 
programació específica tan a nivell de centre com de grup. 
 
La funció orientadora no ha de ser entesa com una activitat específica al marge de la funció docent: 
tot el professorat ha de contribuir a que l’educació sigui integral i personalitzada ja que la seva tasca 
educativa va més enllà de la simple instrucció i transmissió de coneixements. 
 
El PAT ha de garantir una comunicació fluïda amb les famílies, amb la finalitat d’intercanviar 
informacions sobre aspectes rellevants per tal de millorar el procés d’aprenentatge de l’alumne,  i 
promoure la cooperació de les famílies en la tasca educativa del professorat. 
 
Així doncs, el Pla d’Acció Tutorial, ha de garantir la coordinació del professorat que intervé amb un 
mateix alumnat i en l’atenció a la diversitat, i la implicació de les famílies en el procés 
d’aprenentatge. 
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Hi haurà personal directament implicat en l'acció tutorial. Aquestes persones es classificaran d’acord 
a l’acció que cal que duguin a terme: 
 
1. Per coordinar l'acció tutorial es designarà un/a tutor/a per a cada grup d'alumnes. 
2. El /la psicòleg/a i/o la mestra terapèutica i el/la membre de l'EAP. 
3. La direcció del centre, representada pel Cap d’estudis o el/la Coordinador/a Pedagògic. 
 
 
1.1 PAT LA MITJANA 
 
El projecte educatiu del l’Institut la Mitjana contempla la tutoria i l’orientació com una sèrie 
d’accions integrades plenament en el procés educatiu, accions que no es plantegen com un afegit a les 
estructures i activitats  educatives del centre, sinó que són considerades des de l’inici com una base 
fonamental del procés educatiu global i integral de l’alumnat. 
 
Durant l’ESO el centre ha de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i l’orientació 
necessària per triar les opcions més adequades als seu interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes 
acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o activitats 
posteriors. Així com l’orientació i formació de l’alumnat de Batxillerat. 
 
 En el marc de l’acció tutorial, s’han de planificar accions d’orientació, que poden concretar-se en 
sessions monogràfiques, jornades o conferències, visites... per tal que l’alumnat disposi d’informació 
suficient respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferent opcions i sortides 
acadèmiques i professionals. 
 
El nomenament dels tutors correspon al director/a del centre d’entre els professors de matèries 
comunes i que tingui un mínim d’un curs d’experiència al centre, sempre que sigui possible.  
 
Els tutors per realitzar la seva tasca disposaran del següent horari: 
Una hora lectiva setmanal amb els alumnes del grup, per a dur a terme les activitats programades en 
el PAT. 
Una hora  no lectiva setmanal  dedicada a atendre el alumnes individualment. 
Una hora no lectiva setmanal per entrevistes amb pares. 
Una hora no lectiva setmanal per la reunió de tutors amb el membre de l’equip directiu assignat. 
 
Es procurarà que almenys hi hagi una reunió per trimestre del tutors i del professors del grup. 
 
Les dades recollides de l’alumnat passaran als tutor/es del curs següent. La tendència serà mantenir el 
mateixos grups classe a tota l’ESO (fent els canvis i ajustos que es vegin necessaris cada curs, per 
repetidors, problemes en el grup...).  
L’acció tutorial l’ha d’exercir de manera compartida el conjunt de professorat que intervé en un grup 
d’alumnes amb l’assistència i participació a les reunions de l’equip docent. 
 
Implicarem en el PAT a tots la comunitat educativa: alumnat, professorat i pares i mares. 
 
El PAT preveu els mecanismes necessaris per al seguiment i avaluació del seu desenvolupament 

IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Mitjana 

  

 
Pla d’acció Tutorial Curs 2016-17

 

 5

 
L’equip coordinador del Pla d’Acció Tutorial ha de garantir la coherència del desenvolupament de 
les sessions de tutoria, i fer el seguiment i l’avaluació de les activitats que es duen a terme. 
 
Aquest projecte, creat com un instrument, pretén ser  una guia per als tutor/es i està obert a qualsevol 
tipus de modificació per tal d’adaptar-lo a les necessitat concretes de cada grup. 
 
Ens servirem de bibliografia específica, i de material i documentació de suport, que adaptarem, si cal, 
a les característiques de nostre Institut. 
 
 
1.2. OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
 
Els objectius generals del PAT,  són concretats àmpliament en les funcions del tutor/a, i en línies 
generals serien: 

 Integrar a l’alumnat  en el centre 
 Orientar a l’alumnat en el conjunt de decisions que ha de prendre en el seu procés 

d’aprenentatge i en el seu futur personal i professional. 
 Difondre el Projecte Educatiu de Centre. 
 Potenciar en  alumnat que domini les tècniques d’estudi i treball. 
 Afavorir l’intercanvi d’informació entre pares/mares i tutors/tutores sobre l’evolució 

acadèmica i personal dels alumnes. 
 Coordinar l’acció educativa dels membres de la comunitat educativa. 
 Motivar a l’alumnat a participar en les activitats extraescolars i complementàries que es 

realitzen al centre. 
 Informar als alumnes sobre temes d’interès. 
 Vetllar per la seguretat i higiene de l’alumnat, la netedat del centre i pel correcte seguiment de  

les normes. 
 

1.3. AMBITS D’ACTUACIÓ DEL PAT  

L’acció tutorial anirà dirigida als següents àmbits: 

Àmbit d'actuació: l'alumne. 

1. Funcionament, convivència i participació en el centre. 
2. Orientació acadèmica, personal i professional. 
3. Coneixement sistema educatiu. 
4. Coneixement del Projecte Educatiu del centre 
5. Debat de temes generals d'interès. 
6. Hàbits d'estudi i treball. 

Àmbit d'actuació: pares/mares o tutors/es. 
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1. Coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. 
2. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'evolució acadèmica dels alumnes. 
3. Informació als pares/mares i/o tutors/es de les necessitat acadèmiques dels alumnes. 
4. Coordinació amb els pares/mares i/o tutors/es en relació a l'orientació professional  dels alumnes. 
5. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'adaptació i comportament dels alumnes en el centre. 
6. Rebre suggeriment dels pares/mares i/o tutors/es sobre l'evolució acadèmica i personal dels 
alumnes. 

Àmbit d'actuació: professorat. 

1. Coordinació activitats educatives entre els membres de l'equip docent. 
2.  Dirigir les sessions d'avaluació. 
3.  Establir lligams de comunicació entre el professorat i l'alumnat. 

1.4 EQUIP COORDINADOR DEL PAT 

El Pla d’Acció Tutorial serà supervisat, coordinat i avaluat  pel: 

 membre de l’equip directiu corresponent 
 els tutors/es de cada grup 
 L’EQUIP DIRECTIU 
 

La junta directiva es reuneix un cop per setmana, i a més a més de revisar el funcionament normal del 
curs i la línia general del centre, cada membre informa de la situació i les activitats en les parcel·les 
de les quals s’encarrega dins d’organigrama. 
 
Així es marquen les línies a seguir i les actuacions específiques a plantejar, tant a les tutories com als 
departaments. La coordinació esta doncs assegurada mitjançant la coordinació de nivell, les reunions 
de departaments  i les reunions de tutors. 
 
 L’equip directiu intervé en el PAT i té les següents missions: 

 Convocar una reunió de pares/mares  a l’inici de curs per a la presentació del tutor/a i les 
principals característiques del nou curs. 

 Arbitrar mecanismes que facilitin la participació i la comunicació a partir del PAT.  Establir 
mecanismes de comunicació de l’alumnat amb l’equip directiu i garantir la participació 
efectiva dels alumnes al llarg de tot el curs, com reunions de delegats amb l’equip directiu o 
presència en moments puntuals d’un representant del grup d’alumnes en les sessions 
d’avaluació per exposar conclusions o propostes de millora. 

 
El membre de l’equip directiu corresponent té les següent missions: 

 Promoure la revisió anual del PAT 
 Promoure l’avaluació de les activitats extraescolars o complementàries promogudes des de 

tutoria. 
 Establir dins l’horari setmanal una hora de reunió amb els tutors/es per fer un seguiment de 

l’acció tutorial. 
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 Col·laborar junt amb el tutor en els processos d’escolarització i d’atenció educativa a aquell 
alumnat que procedeix de contextos socials i culturals marginats. Establir relació amb 
l’assessorament psicopedagògic del centre per facilitar la integració al centre de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials i si cal Serveis socials, EAP (Equip Assessorament 
Psicopedagògic), CSMIJ (Centre Salut Mental Infància i Joventut) i DGAI ( Direcció General 
d’Atenció a la Infància). Coordinar l’acció acadèmica amb altres centres d’escolarització 
(aules taller, centres d’escolarització externa..). 

 
 

2. EQUIPS DOCENTS 
 
Per tal de coordinar l’actuació del professorat que intervé en una mateix grup d’alumnes es crearan 
els equips docents.  
 
En l’horari del professorat s’ha de preveure un espai per les reunions de l’equip docent. 
 
Es recomanable que el professorat dels crèdit comuns i variables siguin el mateix a cada nivell. 
 
Els equips docents estan formats per tot el professorat que imparteixen classe en el mateix grup 
d’alumnes i per la coordinació de cada nivell. Les reunions de l’equip docent permetran el seguiment 
de l’alumnat , la presa de decisions conjuntes sobre el funcionament de les classes i afavoriran el bon 
funcionament.  
 
El professorat de les diferent àrees recava la informació específica sobre cada  grup o alumne 
individual i les aporta al si de l’equip docent, o a l’inrevés, l’equip docent  demana informació al 
representat de l’àrea sobre un alumne o un grup específic. 
 
Es convocaran reunions d’equips docents de professorat de grup amb el tutor/a en les quals els tutors 
/es donaran a conèixer al  professorat la informació personal sobre l’alumnat que consideri oportuna. 
 
Informarà també dels aspectes concrets que s’estan tractant a les hores de tutoria per tal que tot el 
professorat col·labori en l’activitat tutoria, sobretot exigint i valorant l’aplicació de les tècniques 
d’estudi. 
En aquestes reunions es farà especial menció a l’alumnat amb necessitat educatives especials, 
mesures acadèmiques i disciplinàries i orientacions dels currículum personal de l’alumnat.  
 
 Funcions de l’equip docent: 
 

 Tots els membres d’un equip docent són responsables de l’educació integral de l’alumnat, no 
són només transmissors de conceptes de la seva matèria. 

 El professorat com a membre d’un equip docent ha de crear un ambient satisfactori i 
agradable a l’aula, motivador per l’alumnat, afavorint una actitud positiva cap a 
l’aprenentatge. 

 Participar en totes les propostes que el tutor/a pugui fer per tal de millorar la seva tasca. 
 Donar informació acadèmica o de comportament de cada àrea, implicació en les mesures 

disciplinàries, control de l’assistència, planificació d’estratègies d’integració i participació. 
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 Col·laborar, mitjançant l’observació dins l’aula, en la detecció i anàlisi de les necessitats 
educatives de l’alumnat. I prendre decisions consensuadament sobre el tipus i grau 
d’adaptacions necessàries i la modalitat de suport. 

 Participar en l’avaluació i promoció de l’alumnat amb NEE i l’orientació en relació a la 
finaltizació dels estudis 

 
 
3. PROFESSORS D’AREA  
 
Els professors de les diferents àrees es reuneixen entre ells sota la direcció del departament. De 
manera extraordinària, quan aquesta direcció ho estimi oportú, pot convocar els membres del 
departament per tractar temes que els afecti globalment. 
 
 En aquestes reunions d’àrea es determinen les estratègies i actuacions que es consideren més 
adequades per afavorir l’aprenentatge de les matèries de l’àrea per a cada grup, es posen en comú les 
actuacions pedagògiques individuals i es proposen les activitats metodològiques i les adaptacions 
curriculars que es consideren més adequades, segons les indicacions i /o demandes dels membres de 
cada equip docent. 
 
 
 
4. LA FAMÍLIA 
 
La família és una peça clau en el desenvolupament de l’Acció Tutorial. 
 
Una estreta unió entre la família i el centre millora extraordinàriament el rendiment acadèmic de 
l’alumne, la seva actitud cap a l’escola i afavoreix una presa correcta de decisions del futur personal i 
professional de l’alumnat. 
 
Així doncs, és fonamental que: 
 

 Col·labori en totes les recomanacions que li faci el tutor/a . 
 Mantingui un contacte periòdic amb el tutor/a. 
 Assisteixi a totes les reunions a les que estigui convocada o faci un esforç per estar informada 

del contingut d’aquestes. 
 Controli l’agenda dels seu fills/es periòdicament  i l’empri com a mitjà de comunicació. 
 Realitzi un esforç per implicar-se de manera activa en el desenvolupament dels hàbits d’estudi 

dels deus fills/es. 
 Participi activament en el procés de presa de decisions tant pel que fa a aspectes acadèmics 

com professional. 
 Doni suport a totes les mesures disciplinàries que s’imposin dels del centre. 
 Faciliti el contacte amb altres institucions  o persones que poden ser fonamentals per afavorir 

el desenvolupament integral de l’alumne/a. 
 Respecti, en la mesura de lo possible, els horaris de visita dels professorat establerts 

5. LA TUTORIA 
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5.1. INTRODUCCIÓ 
 
Totes les activitats de tutoria s’emmarquen dins les línies establertes per MEC. 

 Ensenyar a pensar 
 Ensenyar a ser persona  
 Ensenyar a conviure 
 Ensenyar a comportar-se 
 Ensenyar a decidir-se 

5.2. FUNCIONS DEL TUTOR 

En l’ensenyament secundari obligatori cada grup d’alumnes (el grup classe) està vinculat de manera 
particular a un dels membres del seu professorat , que és el tutor /a del grup. 

L’exercici d’aquesta responsabilitat comporta que el tutor/a estableixi una relació adient amb tot  
cada un dels alumnes del grup classe i amb les famílies de l’alumnat. 

El tutor farà el seguiment de l’alumnat  i vetllarà especialment per l’assoliment progressiu de les 
competències bàsiques i per la coordinació de tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a. 

Les funcions del tutor del grup d’alumnes  seran les següents: 

 Conèixer la situació personal, acadèmica i familiar de cada un les alumnes que composen 
el seu grup. Posant especial atenció en establir una comunicació oberta i cordial amb els 
alumnes i afavorir i promoure les entrevistes personals. 

 Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb la intenció 
de descobrir les dificultats i necessitats especials,  aptituds i interessos, per articular les 
respostes educatives adequades i cercar els oportuns assessoraments i suports, amb l’ajut 
de l’equip docent i l’assessorament psicopedagògic. 

 Col·laborar en la coordinació de tots els membres de l’equip docent, presidint i 
consensuant la detecció i anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat, sobre el tipus i 
grau adaptacions necessàries i  en es processos d’avaluació. 

 Tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part dels alumnes sigui el més coherent 
al llarg de l’etapa i doni resposta als seu interessos i necessitats, tant pel que fa la seva 
situació actual com ales seves opcions de futur acadèmic i laboral. 

 Orientar i assessorar als alumnes sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals. 
 Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes del seu curs i analitzar les qualificacions i 

les propostes de millora abans i després de la realització de les juntes. 
 Després d’escoltar la Junta d’Avaluació, coordinar el procés d’avaluació dels processos 

d’aprenentatge de l’alumnat i l’adopció de les decisions relatives a la promoció de 
l’alumnat d’un curs al següent. 

 Aconseguir que l’alumne conegui el funcionament del centre i del curs, dels  mecanismes 
de participació, informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions d’avaluació i 
comentar-los de manera personal el seu rendiment. 

 Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds participatives, la inserció 
en l’entorn sòcio-cultural  i natural, i l’educació en valors. 
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 Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en les 
activitats de l’institut. 

 Promoure la reflexió del grup sobre les qüestions habituals de la vida i dels centre i sobre 
l’actitud i comportament del propi grup. 

 Fomentar la relació interpersonal entre els diferents membres de la comunitat escolar. 
 Orientar les demandes  i inquietuds dels alumnes, i col·laboració amb el delegat del grup, 

davant la resta de professors i l’equip directiu en els problemes que es plantegin. 
 Afavorir en l’alumnat l’autoestima personal i ajudar-lo en la superació dels fracassos en el 

processos d’aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre tipus. 
 Contribuir a l’establiment de relacions fluïdes amb la família de l’alumnat i facilitar la 

connexió entre el centre educatiu i les famílies. 
 Assessorar i col·laborar en la implicació de la família en el procés educatiu. Començant 

per la jornada de presentació a l’inici de cuirs i promoure les entrevistes al llarg del curs 
acadèmic i la vida escolar del seu fill/a o tutorat. 

 Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquestes i la resta de professorat. 
 Orientar a l’alumnat en els aspectes personals. 
 Col·laborar en els processos d’escolarització i d’atenció educativa a aquell alumnat que 

procedeix de contextos socials i culturals marginats. Establir relació amb l’assessorament 
psicopedagògic del centre per facilitar la integració al centre de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i si cal Serveis socials, EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic), 
CSMIJ (Centre Salut Mental Infància i Joventut) i DGAI ( Direcció General d’Atenció a 
la Infància). Coordinar l’acció acadèmica amb altres centres d’escolarització (aules taller, 
centres d’escolarització externa..). 

 Vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb els continguts relatius a l’educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de l’etapa. 

 Coordinar l’acció tutorial realitzada pel professorat que imparteixen docència en el seu 
grup d’alumnes. 

 Realitzar els crèdits de tutoria adreçats al seu grup d’alumnes i modificar-los, si s’escau. 
 Coordinar el desenvolupament i compliment de les actuacions programades al PAT per al 

desenvolupament integral dels alumnes de seu grup. 
 Programar les activitats que s’han de desenvolupar en les sessions de tutoria setmanal amb 

el grup classe.  
 Desenvolupar línies comunes d’acció amb la col·laboració de les tutories. 
 Col·laborar i fomentar les actuacions que proposa el Projecte Agenda 21, el Projecte de 

Biblioteca Escolar Punt-edu, i el Projecte de Llengües Estrangeres. 
 
5.2.1. TUTORS DELS GRUPS CURS 2016-17 
 
CURS GRUP TUTOR/A 

A Mª José Fantova  
B Glòria Cercós  
C Rosa Orobitg 

1r ESO 

D Eulàlia Viñes 
A Noemí Sancho 2n ESO 
B Carme Miró 
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C Estefania Anastasi 
D Manel Plana 
A Carme Rosell 
B Ramona Bosch 

3r ESO 

C Joana de la Serna 
A Anna Bernat 4t ESO 
B Montse Manchó 

1r BATXILLERAT  Carme Gairí 
2n BATXILLERAT  Eduard Batlle 
 

5.3. OBJECTIUS GENERALS DE LES SESSIONS DE TUTORIA 

Els objectius generals de les sessions de tutoria són els següents: 

 Conèixer i recordar l’organització  i les normes del centre. 
 Conèixer  el professorat. 
 Aconseguir la formació integral de l’alumne. 
 Saber organitzar el temps d’estudi i d’oci. 
 Saber superar les dificultats derivades del treball escolar. 
 Obtenir informació sobre el món laboral i sobre el món acadèmic. 
 Reflexionar sobre els coneixement que els ajudarà a prendre decisions. 

5.4. AMBITS D’ACTUACIÓ DEL TUTOR 

L’exercici de les funcions assignades al tutor comporta l’establiment de relacions amb tots i cada un 
dels alumnes del grup classe, amb el professorat que hi imparteix alguna àrea i amb les famílies de 
l’alumnat. 

Els tres àmbits d’actuació, coincidint amb els tres àmbits d’actuació indicats al PAT, del professor 
tutor són: 

Els alumnes 

1. Coneixement i seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne i en general del seu procés 
en el desenvolupament integral. 

2. Integració de cada alumne en el si del grup classe amb vista a una interacció positiva amb els 
companys/es. 

3. Promoció d’activitats col·lectives del grup-classe que afavoreixen la participació activa de 
l’alumnat i l’aprenentatge dels valors, l’adopció de les actituds i la pràctica de les normes incloses 
en els continguts d’ensenyaments. 

4. Descobriment de les necessitats i interessos que poden donar la programació i realització dels 
crèdits de tutoria. 
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5. Seguiment recollit per escrit de la informació de les diferents sessions de tutoria. 

El professorat 

Informació sobre les característiques del grup i sobre la situació personal de cada un dels alumnes 
dels grup.  

L’equip docent es reunirà almenys unes dues vegades al trimestre. 

Coordinació de l’acció tutorial docent  i del conjunt del professorat.  

Seguiment de l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat realitzada amb el grup classe. 

Les famílies 

El professorat no solament programa i guia els processos d’aprenentatge del seu alumnat sinó que 
l’orienta en el desenvolupament de la seva personalitat i en la configuració d’un itinerari de vida en 
estreta relació amb la família. 

Comunicar, si es dona alguna circumstancia que ho recomani, de manera immediata, per via 
telefònica, a fi d’informar la família del que ha succeït, ell es responsable de comunicar  a les 
famílies qualsevol esdeveniment important que afecti als seus fills. 

El tutor és qui sol·licita la intervenció de l’assessoria psicopedagògica, consultat l’equip docent i les 
famílies. 

En acabar cada trimestre enviar a casa els resultats, la valoració de la Junta d’Avaluació i les 
observacions i orientacions acadèmiques o personal que aquesta fa saber l’alumne 

En el temps dedicat a l’exercici de la funció tutorial i haurà de planificar les entrevistes amb les 
famílies i amb els alumnes. 

Entrevistes: cada tutor disposa en el seu horari setmanal d’una hora destinada a rebre les visites de les 
famílies. S’estableix un mínim una reunió a cada curs del tutor amb les famílies.  

Aquestes es poden concertar, pel tutor o per algun membre de la família, i a traves del telèfon o de 
l’agenda.  

A l’hora de planificar les entrevistes caldrà tenir en compte alguns aspectes organitzatius: horari 
laboral de la família, horari del tutor, canal per sol·licitar i convocar l’entrevista, calendari 
d’entrevistes.  

Caldrà arxivar els acords adoptats en previsió de consultes posteriors 
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Una bona relació amb les famílies incideix positivament en l’acció tutorial. Millorar aquesta relació 
ha de ser la finalitat de les diferents accions que es realitzin. Durant el mes de  setembre es fan 
diferents reunions de les famílies de cada nivell de l’ESO.  

L’equip directiu informa del funcionament general del centre i tot seguit cada tutor informa de 
manera col·lectiva dels trets bàsics del grup-classe. En aquesta reunió també es lliura a cada família 
un dossier informatiu, de cada curs de l’ESO, sobre el funcionament del centre i sobre tots els 
aspectes a nivell curricular que han de conèixer.  

Col·labora en les activitat formatives complementaries  i extraescolars promogudes pel centre i 
l’AMPA. 

5.5. OBTENCIÓ DE DADES DE L’ALUMNAT 

El tutor de primària lliura un informe de cadascun dels seus  alumnes . 

Al més de juny es mantenen reunions amb cadascun del tutors dels centres de procedència. La 
coordinació de primer d’ESO i l’assessoria psicopedagògica  i els tutors de grup seran responsables 
d’assistir a aquestes reunions i fer el traspàs d’aquesta informació a l’equip docent que correspongui. 

L’EAP facilitarà la informació i dictamen del nostre alumnat. De la mateixa forma l’EAP elaborarà 
els informes que els equips docents considerin. 

Pla d’Acollida: entrevista amb la família de tot els alumnes nous al centre abans del inici  del curs. 
L’equip directiu i, si escau, els tutors de 1r seran responsables de fer les entrevistes amb les diferent 
famílies amb un guió comú. 

Cada tutor omplirà a final de curs i s’acumularan a la carpeta individual de l’alumne per tal de 
realitzar el traspàs d’informació als tutors del curs següent. 

És responsabilitat del tutor fer el traspàs de la informació que cregui pertinent a l’equip docent. 

La carpeta d’informació de l’alumne que custodiarà el tutor contindrà: 

 Fitxa de dades de l’alumnat actualitzada 
 Entrevista d’acollida 
 Resum de les diferent entrevistes realitzades al llarg del curs 
 Buidat dels comunicats de disciplina i expulsió del curs o cursos anteriors 
 Canvis de grup 
 Resultats acadèmics del curs 

La resta d’informació sobre l’alumne estarà al seu expedient a disposició de qui ho necessiti. 

5.6. ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 
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Els tutors del grups d’ESO disposen de tres hores setmanals per dur a terme a l’acció tutorial. Una 
d’aquestes hores es dedica a la tutoria del grup-classe i les altes s’utilitzaran per fer seguiment 
individual i l’atenció de les famílies. 

Les actuacions que concreten l’atenció individualitzada a l’alumnat són: 

 Revisió d’informes de les escoles de procedència. 
 Creació i actualització de la fitxa de dades individuals. 
 Entrevistes personals (sol·licitades per l’alumne o família o tutor). 
 Confecció i actualització de la fitxa de dades acadèmiques. 
 Informació individuals respecte de les diferent sortides acadèmiques o professionals. 
 Adequacions curriculars individuals recomanades pels diferents departament i amb l’ajut de 

l’assessoria  psicopedagògica. 
 Derivació quan sigui necessari de l’assessoria psicopedagògica del centre. 
 Inclusió en plans de seguiment acadèmica individuals per aquells alumnes  en els quals s’ha 

detectat descens del rendiment acadèmica o per als quals es detecten possibilitats potencials 
de millora de rendiment. 

5.7. L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

L’orientació és un procés inherent a l’acció educativa: s’inicia en començar l’escolaritat, es duu a 
terme de forma sistemàtica a tot l’etapa i es projecta més enllà del moment  què l’alumnat abandona 
el centre. El caràcter sistemàtic i continu de l’orientació és essencial. Cal assegurar la coherència i 
continuïtat de l’acció tutorial en els diferent cursos de l’ESO i estudis posteriors. 

Aquesta orientació acadèmica personalitzada, s’inicia a 1r d’ESO amb l’elecció d’assignatures 
optatives i segueix durant tot l’ensenyament secundari per tal d’adequar l’itinerari acadèmic de 
l’alumne a les seves necessitats i aptituds. 

A l’institut l’acció tutorial i l’orientació educativa estan íntimament vinculades, de tal manera que la 
primera no es pot considerarà independent de la segona. Tan l’una com l’altra estan en funció de la 
personalització, per tant de l’atenció de l’alumnat tenint en compte la situació personal de cadascun, 
és a dir, de la seva diversitat. 

Durant el quart curs d’ESO es treballarà, amb l’ajut de l’assessorament psicopedagògic, l’orientació 
acadèmica i professional a les sessions de tutoria de grup  així com un seguiment individualitzat de 
l’alumnat 

Moltes vegades aquesta orientació específica caldrà fer-la extensiva al tercer curs d’ESO. Aquestes 
orientacions sempre es faran amb  acord del tutor i el vist-i-plau de la família. 

Al mes de març es lliurarà a l’alumnat de quart d’ESO un dossier informatiu d’orientació sobre els 
diferent estudis que poden cursar després de l’Institut. 
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L’alumnat de Batxillerat rep l’informació necessària des de l’institut així com d’organismes d’estudis 
superiors (Universitat de Lleida, etc.) sobre els diferents estudis a realitzar un cop finalitzat el 
batxillerat. 

 

6. ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 

L’equip directiu en general i el coordinador pedagògic en particular programaran  el crèdit de tutoria 
per als diferents grups d’alumnes, que es desenvolupa a raó d’una sessió setmanal. 

L’equip decideix la selecció i seqüència de continguts i activitat que durà a terme amb els seu grups 
en funció del les característiques de cada un i inquietuds concretes de cada grup, al marge també 
podes aparèixer temes puntuals i esporàdics que es poden plantejar en la dinàmica del curs o d’interès 
general o d’actualitat,  manifestades a través  del seu tutor. 

Aquests continguts s’ha previst prèviament de forma global per cada trimestre i estan recollits en la 
programació general de tutoria .  

La planificació de les activitat a desenvolupar, tant en aquestes sessions com en les de tutoria 
individual, es   

6.1. CRÈDIT DE TUTORIA DE 1r d’ ESO 
 
Durant el primer trimestre del curs s’organitzarà una sortida recreativa i cultural per propiciar la 
convivència dels membres del grup perquè procedeixen de centres educatiu diferents i molts d’ells no 
es coneixen.  
 
La sortida d’inici de curs al Parc de La Mitjana introduirà als alumnes en el símbol d’identitat i 
pertinença al lloc de la ciutat  que porta del nom del seu institut. 
 
A final de curs es realitzarà una sortida de tutoria, d’un dia, per tal de premiar la bona convivència al 
centre i fer un comiat de curs del alumnat. 
 
Durant tot el curs l’alumnat disposarà d’una agenda  i es farà un seguiment setmanal de la seva 
utilització. 
 
Es recolliran les activitats de tutoria en un dossier (plàstic-folder), que es presentarà trimestralment al 
tutor per tal d’elaborar la nota de tutoria, juntament amb altres paràmetres establerts. 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
 
S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquests responsable canviarà  cada 15 dies  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
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Al llarg del curs es celebraran diverses festes com : la Castanyada, Nadal, el DENIP, Sant Jordi i Fi 
de curs. La preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades amb l’Infermera del centre sobre hàbits higiènics i canvis en 
l’adolescència (2nT) i amb la responsable del programa ÒRDAGO (3rT) 
 
En algunes sessions de tutoria es realitzarà la lectura de diaris gratuïts per estudiants com el Periòdico 
de l’estudiant o Secundèria. 
 
Des de tutoria es potenciarà l’hàbit d’un esmorzar saludable, amb fruita exclusivament, un cop per 
setmana. 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos 
 
6.1.1. Àmbits a desenvolupar a 1r ESO  
 

 Informació acadèmica i organització dels curs 
 Coneixement d’un mateix i la interacció amb el grup 
 Educació en valors 

 
a) Àmbit acadèmic 
 

o Rebuda al centre. Horari. Professorat i crèdits. Material imprescindible. 
o Normes de convivència. 
o Comencem l’ESO. Que és això de l’ESO? 
o Conèixer el centre escolar i tota la seva normativa i funcionament. 
o La convivència en el centre. Drets i deures dels alumnes. 
o El centre i la participació. Definició dels càrrecs de la classe. Elecció del delegat. 

Consell de delegats. 
o Fitxa de dades dels alumnes 
o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre. 
o Organització de grup. Que volem aconseguir del grup?  
o Objectius de convivència comportament. 
o Desenvolupar l’autoconeixement acadèmic de l’alumnat. 
o Preavaluació (autoavaluació). 
o Avaluació. Que vol dir avaluar?  
o L’agenda i l’horari. Horari personal. 
o L’ambient d’estudi. Lloc d’estudi personal. 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi.  
o Competència lectora cultura de l’esforç. 
o Millorar l’ocupació del temps 
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b) Àmbit  els altres i jo (coneixement d’un mateix i interacció amb el grup) 
 

o Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat 
o Com soc jo? L’adolescent l’autoestima, les aptituds. 
o Potenciar els hàbits saludables alimentaris. 
o Prendre consciència de la importància d’uns bons hàbits per una bona salut física i 

mental.  
o Informar sobre els canvis físics i psíquics que tenen lloc a l’adolescència  
o Informar sobre hàbits higiènics en l’adolescència. 
o Informar sobre les drogodependències i aprendre a decidir. 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels 

companys, en un clima d’acceptació. 
o Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua. Demanar ajuda i demanar favors. 

Donar les gràcies. 
o Seguir les normes. Potenciar la participació i el respecte a les normes de convivència i 

funcionament de l’institut. 
o Saber prendre decisions 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 

 
o Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. 

 
o Conèixer i gaudir les festes tradicionals celebrades al centre. 

 
c) Àmbit educació en valors 
 

o Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la 

solidaritat, sensibilitat i respecte envers les diferències. 
o Treballar per una bona relació de l’alumne amb la família. 
o Treballar per una bona relació amb la gent gran que envolta d’alumne. 
o Treballar per una bona relació amb l’entorn i el medi ambient, potenciant els projectes 

del centre. 
o Divulgar la convenció dels Drets dels Infants i sensibilitzar-los envers els drets i els 

deures. 
o Reflexionar entorn els valors de la Pau i la convivència entre els pobles. 
o Impulsar campanyes solidàries d’ajuda i cooperació amb el 3r món. 
o Reflexionar sobre informacions aparegudes als diaris i prendre les pròpies decisions. 

 
 
6.2. CRÈDIT DE TUTORIA DE 2n ESO 
 
A final de curs es realitzarà una sortida de tutoria, d’un dia, per tal de premiar la bona convivència al 
centre i fer un comiat de curs del alumnat. 
 
Durant tot el curs l’alumnat disposarà d’una agenda  i es farà un seguiment mensual de la seva 
utilització. 
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Es recolliran les activitats de tutoria en un dossier (plàstic-folder), que es presentarà trimestralment al 
tutor per tal d’elaborar la nota de tutoria, juntament amb altres paràmetres establerts. 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
 
S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquests responsable canviarà  cada 15 dies  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
 
Al llarg del curs es celebraran diverses festes com : la Castanyada, Nadal, el DNIP, Sant Jordi i Fi de 
curs. La preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades amb els Mossos d’Esquadra sobre Internet Segura (1rT) i amb la 
responsable del programa  ORDAGO (3rT) 
En algunes sessions de tutoria es realitzarà la lectura de diaris gratuïts per estudiants com el Periòdico 
de l’estudiant o Secundèria. 
 
Des de tutoria es potenciarà l’hàbit d’un esmorzar saludable, amb fruita exclusivament, un cop per 
setmana. 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Hàbits d’estudi: 
Preparació d’exàmens 
 
Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos. 
 
6.2.1. Àmbits a desenvolupar a 2n d’ESO   
 

 Informació acadèmica i organització dels curs 
 Coneixement d’un mateix i la interacció amb el grup 
 Educació en valors 

 
a) Àmbit acadèmic 
 

o Rebuda al centre. Horari. Professorat i crèdits. Material imprescindible. 
o Normes de convivència. 
o Conèixer el centre escolar i tota la seva normativa i funcionament. 
o La convivència en el centre. Drets i deures dels alumnes. 
o El centre i la participació. Definició dels càrrecs de la classe. Elecció del delegat. 

Consell de delegats. 
o Fitxa de dades dels alumnes 
o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre. 

IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Mitjana 

  

 
Pla d’acció Tutorial Curs 2016-17

 

 19

o Organització de grup. Que volem aconseguir del grup?  
o Objectius de convivència comportament. 
o Desenvolupar l’autoconixement acadèmic de l’alumnat: Obstacles i conflictes 
o Preavaluació (autoavaluació). 
o Avaluació. Que vol dir avaluar?  
o Reflexionar sobre els processos d’avaluació i implicar-lo, desenvolupant estratègies 

autoavaluadores 
o Analitzar i valorar la importància de superar el curs. 
o L’agenda i l’horari. Horari personal. 
o L’ambient d’estudi. Lloc d’estudi personal. 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi.  
o Competència lectora cultura de l’esforç. 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi (competència lectora, 

cultura de l’esforç, l’atenció, la memòria, la presa d’apunts, la preparació d’exàmens, 
la presentació oral de treballs...) 

o Millorar l’ocupació del temps 
 

b) Àmbit  els altres i jo (coneixement d’un mateix i interacció amb el grup) 
 

o Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat 
o Potenciar els hàbits saludables alimentaris. 
o Prendre consciència de la importància d’uns bons hàbits per una bona salut física i 

mental.  
o Informar sobre les drogodependències. Saber prendre decisions: Aprendre a saber dir 

“no” 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i escoltar als companys, en un clima 

d’acceptació. 
o Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua. Demanar ajuda i demanar favors. 

Donar les gràcies. 
o Seguir les normes. Potenciar la participació i el respecte a les normes de convivència i 

funcionament de l’institut. 
o Saber prendre decisions 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 

 
o Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. Facilitar les actituds 

de reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
 

o Conèixer i gaudir les festes tradicionals celebrades al centre. 
 

 
c) Àmbit educació en valors 
 
Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 

o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. 
Sensibilitat i respecte envers les diferències. 

o Treballar per una bona relació de l’alumne amb la família. 
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o Treballar per una bona relació amb la gent gran que envolta d’alumne 
o Treballar per una bona relació amb l’entorn  i el medi ambient, potenciant els projectes del 

centre. 
o Divulgar la convenció dels Drets dels Infants i sensibilitzar-los envers els drets i els deures. 
o Reflexionar entorn els valors de la Pau i la convivència entre els pobles. 
o Impulsar campanyes solidàries d’ajuda i cooperació amb el 3r món. 
o Reflexionar sobre informacions aparegudes als diaris i prendre les pròpies decisions. 

 
6.3. CRÈDIT DE TUTORIA DE 3r ESO 
 
Durant tot el curs l’alumnat disposarà d’una agenda. 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
 
S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquests responsable canviarà  cada 15 dies  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
 
Al llarg del curs es celebraran diverses festes com: la Castanyada, Nadal, el DNIP, Sant Jordi i Fi de 
curs. La preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades l’Infermer del centre sobre educació sexual, anticoncepció i prevenció 
(3rT) i sobre els trastorns alimentaris (2nT), i els responsable de Aula de teatre per la representació 
“Max a escena” (2nT) sobre drogodependències. 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Hàbits d’estudi: 
 

 Preparar exàmens 
 Elaboració de treballs 

 
Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos. 
 
 
6.3.1. Àmbits a desenvolupar a 3r d’ESO  
 

 Informació acadèmica i organització dels curs 
 Coneixement d’un mateix i la interacció amb el grup 
 Educació en valors 
 Orientació acadèmica 

 
a) Àmbit acadèmic (Informació i Orientació) 
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o Conèixer el centre i tota la seva normativa i funcionament. 
o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre. 
o Desenvolupar l’autoconeixement acadèmic de l’alumnat: Obstacles i conflictes 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi (el subratllat , el resum 

l’esquema . 
o Orientar a l’alumnat per la preparació dels exàmens i els treballs. 
o Millorar l’ocupació del temps: Internet: amic o enemic, possibilitat edu365/joc 

patològic 
o Reflexionar sobre els processos d’avaluació i implicar-lo, desenvolupant estratègies 

autoavaluadores 
o Analitzar i valorar la importància de superar el curs. 
o Millorar l’expressió oral mitjançant l’explicació d’un tema  al grup classe. 
o Analitzar i valorar la importància d’haver superat o no el curs anterior. 
o Orientar l’alumnat en l’elecció de l’itinerari acadèmic adient i personal. 
o Necessitat d’un pla d’estudis. Elecció de matèries optatives a l’inici de curs i al final 

de curs per passar a 4t d’ESO. 
o Elaborar un dossier d’orientació: Interessos i aptituds. 

 
b) Àmbit  els altres i jo (coneixement d’un mateix i interacció amb el grup) 
 
o Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat: L’autoestima i l’assertivitat 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i escoltar als companys, en un clima 

d’acceptació. Desenvolupar el sentit crític. 
o Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua. Demanar ajuda i demanar favors. Donar les 

gràcies. 
o Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. Facilitar les actituds de 

reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
o Seguir les normes. Potenciar la participació i el respecte a les normes de convivència i 

funcionament de l’institut. 
o Saber prendre decisions: Aprendre a saber dir “no”. 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
o Prendre consciència de la bons hàbits de salut. 
o Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. Facilitar les actituds de 

reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
o Prevenir la violència de gènere. 
o Donar a conèixer la importància de la sexualitat i l’afectivitat en l’adolescència: Els mètodes 

anticonceptius. 
o Conèixer les conseqüències de consum de drogues per a la salut. 
o Conèixer i gaudir les festes tradicionals celebrades al centre. 

 
c) Àmbit educació en valors 
 
o Treballar la responsabilitat envers el centre. Diàleg i solidaritat a l’escola. 
o Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
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o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. 
Sensibilitat i respecte envers les diferències. Solidaritat  amb els immigrants. Solidaritat amb 
altres móns. 

o Fomentar la responsabilitat envers el medi ambient 
o Donar a conèixer la importància de la llibertat responsable: els drets humans 

 
 
6.4. CRÈDIT DE TUTORIA DE 4t ESO 
 
A final de curs es realitzarà una sortida de tutoria organitzada des del departament d’anglès per tal de 
posar en pràctica l’anglès après durant tota l’etapa i fer un comiat de curs de l’alumnat. 
 
Durant tot el curs l’alumnat disposarà d’una agenda. 
 
Es recolliran les activitats de tutoria en un dossier (plàstic-folder), que es presentarà trimestralment al 
tutor per tal d’elaborar la nota de tutoria, juntament amb altres paràmetres establerts. 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquests responsable canviarà  cada 15 dies  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
 
Al llarg del curs es celebraran diverses festes com: Nadal, el DENIP, Sant Jordi i Fi de curs. La 
preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades l’Infermer o els serveis de l’Ajuntament de Lleida del centre sobre 
malalties de transmissió sexual o amb la Fundació Antisida (2n T) i l’obra de teatre “Max in Love” 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Hàbits d’estudi: 
 

 Elaboració de treballs 
 Preparar exàmens 
 Prendre apunts 

Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos. 
 
 
6.4.1. Àmbits a desenvolupar a 4t d’ESO  
 

 Informació acadèmica i organització dels curs 
 Educació en valors 
 Orientació acadèmica i professional 
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a) Àmbit acadèmic 
 

o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre 
o Desenvolupar l’autoconixement acadèmic de l’alumnat: Obstacles i conflictes 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi  
o Orientar a l’alumnat per la preparació dels exàmens i els treballs 
o Millorar l’ocupació del temps: Internet: amic o enemic, possibilitat edu365/joc patològic 
o Reflexionar sobre els processos d’avaluació i implicar-lo, desenvolupant estratègies 

autoavaluadores. 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolat dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. L’Esperit crític. 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
o Facilitar les actituds de reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
o Treballar la salut física i psíquica 

 
b) Orientació acadèmica i professional 
 
o La meva vocació Els meus interessos professionals 
o I després de l‘ESO què? Els batxillerat el cicles formatius els programes de garantia social el 

món laboral 
o Analitzar i valorar la importància de superar o no el quart de l’ESO 
o Orientar l’alumnat en l’elecció de l’itinerari acadèmic adient i personal 
o Informar sobre el Batxillerat i la Universitat. 
o Informar sobre el món dels CFGM i els ensenyaments de regim especial. 
o Informar sobre el mon del treball. Interessos professionals. Entrevistes. Currículum 
o Fomentar l’autoconeixement: interessos, aptituds, capacitats 
o Orientar sobre els projectes futurs 

 
c) Àmbit educació en valors 
 

o Treballar la responsabilitat envers el centre. Diàleg i solidaritat a l’escola 
o Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. 

Sensibilitat i respecte envers les diferències. Solidaritat  amb els immigrants. Solidaritat amb 
altres móns. 

o Reflexionar sobre el valor de la PAU 
o Treballar la nostra disponibilitat envers les persones properes. 
o Reflexionar sobre l’acceptació de situacions límit: el sofriment i la mort 
o Prevenir la violència de gènere 
o Fomentar la responsabilitat envers el medi ambient 

 
 
6.5. CRÈDIT DE TUTORIA DE 1r BATXILLERAT 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
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S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquest responsable canviarà  cada setmana  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
 
Al llarg del curs es celebraran diverses festes com: Nadal, el DENIP, Sant Jordi i Fi de curs. La 
preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades de l’Infermera o els serveis de l’Ajuntament de Lleida del centre sobre 
malalties de transmissió sexual o amb la Fundació Antisida (2n T), així com amb la Universitat de 
Lleida per les orientacions 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Hàbits d’estudi: 

Preparar exàmens 
Prendre apunts 

Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos. 
 
 
6.4.1. Àmbits a desenvolupar a 1r de Batxillerat  
 

 Informació acadèmica i organització dels curs 
 Educació en valors 
 Orientació acadèmica i professional 

 
a) Àmbit acadèmic 
 

o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre 
o Desenvolupar l’autoconixement acadèmic de l’alumnat: Obstacles i conflictes 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi (el subratllat , el resum l’esquema  
o Orientar a l’alumnat per la preparació dels exàmens i els treballs 
o Millorar l’ocupació del temps: Internet: amic o enemic, possibilitat edu365/joc patològic 
o Reflexionar sobre els processos d’avaluació i implicar-lo, desenvolupant estratègies 

autoavaluadores. 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolat dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. L’Esperit crític. 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
o Facilitar les actituds de reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
o Treballar la salut física i psíquica 

 
Orientació acadèmica i professional 
 
o La meva vocació Els meus interessos professionals 
o Informar sobre el Treball de Recerca i la Universitat. 

IN
STIT

UT L
A M

IT
JA

NA



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Mitjana 

  

 
Pla d’acció Tutorial Curs 2016-17

 

 25

o Informar sobre recursos acadèmics: beques, erasmus, estudis a l’estranger. 
o Informar sobre el món dels CFGM i els ensenyaments de regim especial. 
o Informar sobre el mon del treball. Interessos professionals. Entrevistes. Currículum 
o Fomentar l’autoconeixement: interessos, aptituds, capacitats 
o Orientar sobre els projectes futurs 

 
c) Àmbit educació en valors 
 

o Treballar la responsabilitat envers el centre. Diàleg i solidaritat a l’escola 
o Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. 

Sensibilitat i respecte envers les diferències. Solidaritat  amb els immigrants. Solidaritat amb 
altres móns. 

o Reflexionar sobre el valor de la PAU 
o Treballar la nostra disponibilitat envers les persones properes. 
o Reflexionar sobre l’acceptació de situacions límit: el sofriment i la mort 
o Prevenir la violència de gènere 
o Fomentar la responsabilitat envers el medi ambient 

 
6.6. CRÈDIT DE TUTORIA DE 2n BATXILLERAT 
 
L’elecció del delegat i subdelegat serà anual.  
S’escollirà també un responsable d’aula, encarregat d’apagar els llums, tancar les finestres i revisar 
que tots els  companys pugin les cadires, a últimes hores.  Aquest responsable canviarà  cada setmana  
i també realitzarà el buidat de la paperera de paper, per tal de fer la recollida selectiva. 
 
Al llarg del curs es celebraran diverses festes com: Nadal, el DENIP, Sant Jordi i Fi de curs. La 
preparació d’aquestes festes suposarà la utilització d’hores de tutoria. 
 
Caldrà concertar les xerrades de l’Infermera o els serveis de l’Ajuntament de Lleida del centre sobre 
malalties de transmissió sexual o amb la Fundació Antisida (2n T), així com amb la Universitat de 
Lleida per les orientacions. 
 
També es dediquen part de les sessions al desenvolupament i assessorament del treball de recerca. 
 
El calendari de sessions permet la incorporació de sessions dedicades a temes de lliure elecció o bé 
per necessitats que sorgeixin al llarg del curs. 
 
Hàbits d’estudi: 

Preparar exàmens 
Prendre apunts 

Les activitats d’hàbits d’estudi es treballaran en cada una de les matèries, a tutoria se’n pot fer un 
seguiment puntual. Cal tenir en compte que hi ha hàbits d’estudi que es treballen a diversos cursos. 
 
 
6.4.1. Àmbits a desenvolupar a 2n de Batxillerat  
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 Informació acadèmica i organització dels curs. 
 Educació en valors. 
 Orientació acadèmica i professional. 

 
a) Àmbit acadèmic 
 

o Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre. 
o Desenvolupar l’autoconixement acadèmic de l’alumnat: Obstacles i conflictes. 
o Reflexionar i millorar els propis  hàbits i tècniques d’estudi . 
o Orientar a l’alumnat per la preparació dels exàmens i els treballs. 
o Millorar l’ocupació del temps: Internet: amic o enemic. 
o Reflexionar sobre els processos d’avaluació i implicar-lo, desenvolupant estratègies 

autoavaluadores. 
o Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolat dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. L’Esperit crític. 
o Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
o Facilitar les actituds de reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’aula. 
o Treballar la salut física i psíquica. 

 
Orientació acadèmica i professional 
 
o La meva vocació Els meus interessos professionals. 
o Orientar sobre el Treball de Recerca i la Universitat. 
o Informar sobre recursos acadèmics: beques, erasmus, estudis a l’estranger. 
o Informar sobre el món dels CFGM i els ensenyaments de regim especial. 
o Informar sobre el mon del treball. Interessos professionals. Entrevistes. Currículum. 
o Fomentar l’autoconeixement: interessos, aptituds, capacitats. 
o Orientar sobre els projectes futurs. 

 
c) Àmbit educació en valors 
 

o Treballar la responsabilitat envers el centre. Diàleg i solidaritat a l’escola. 
o Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
o Potenciar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. 

Sensibilitat i respecte envers les diferències. Solidaritat  amb els immigrants. Solidaritat amb 
altres móns. 

o Reflexionar sobre el valor de la PAU. 
o Treballar la nostra disponibilitat envers les persones properes. 
o Prevenir la violència de gènere. 
o Fomentar la responsabilitat envers el medi ambient. 

 
 
7. SALUT I ESCOLA 
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L’adolescència és un període caracteritzat pels canvis físics, el descobriment d’una nova identitat, 
l’afrontament i l’experimentació de noves sensacions, desitjos i emocions. 
 
Per tots aquests factors, els nois i les noies que viuen aquesta etapa es troben en una situació 
d’especial vulnerabilitat a diferents situacions de risc, la qual cosa fa recomanable que rebin suport 
per tal que puguin anar construint la seva personalitat en confiança i amb bona salut. 
 
El PSiE (Programa de Salut i Escola) incidirà en la promoció i la prevenció d’hàbits i estils de vida 
dels joves relacionats amb determinats problemes de salut com ara la salut mental, el consum de 
drogues i alcohol, els trastorns alimentaris i la salut afectiva i sexual. 
 
Tenim un professional de la salut que pertany al CAP de Balàfia que atendrà l’alumnat interessat a 
rebre informació  durant 3 hores del divendres (en l’horari de 10:00h a 13:30h) cada 15 dies al llarg 
de tot el curs escolar. Els dies de consulta són els següents: 
 

MES DIES 
Octubre 7 21 
Novembre 4 18 
Desembre 2 16 
Gener 13 27 
Febrer 10 24 
Març 10 24 
Abril 7 28 
Maig 12 Festiu 26 
Juny 9 23 

 
 
L’infermera del CAP de Balàfia col·laborarà en la realització de xerrades per a l’alumnat. 
 
 
8. XERRADES I ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 2016-2017 
 
La proposta de xerrades i/o activitats previstes pels diferents cursos, és la següent: 
 
8.1 PAT 1r ESO 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (horari 
personal). 
Pla d’emergència. 
Hàbits saludables: l’alimentació. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Hàbits saludables. 
Banc d’aliments. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
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Segon trimestre 

Canvis físics i psicològics en 
l’adolescència. 
Hàbits higiènics. 
Llengües maternes. 

Canvis físics i psicològics en 
l’adolescència. 
Taller de les llengües 
maternes. 

Tercer trimestre 

Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Seguretat vial (Programa Mossos 
d’esquadra) 

Drogodependències 
(Programa Órdago) 
Mobilitat segura 

 
 
 

8.2 PAT 2n ESO 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (resum i 
preparació d’exàmens). 
Pla d’emergència. 
Hàbits saludables: activitat física i 
esport. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Activitat física i esport. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 

Segon trimestre 
Internet Segura (Programa 
Mossos d’esquadra). 
Llengües maternes. 

Internet Segura. 
Taller de les llengües 
maternes. 

Tercer trimestre 

Sexualitat en l’adolescència 
Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Seguretat vial (Programa Mossos 
d’esquadra) 

Sentiments i relacions entre 
persones. 
Drogodependències 
(Programa Òrdago) 
Mobilitat segura 

 
8.3 PAT 3r ESO 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (preparació 
d’exàmens i presentació treballs). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 
Marató TV3. 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Marató TV3. 

Segon trimestre 
Trastorns alimentaris (Programa 
Salut i Escola). 

Alimentació Saludable. 
Taller: “Odi i discriminació”. 
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Odi i discriminació (Programa 
Mossos d’esquadra). 
Llengües maternes. 
Drogodependències (Max i Maxi).

Taller de les llengües 
maternes. 
Obra teatre: “Max i Maxi”. 

Tercer trimestre 
Orientació acadèmica a 4t d’ESO 
Sexualitat (Joves antisida de 
Lleida). 

Orientació a 4t ESO. 
Taller: “Per estimar-te, 
m’estimo”. 

 
 
8.4 PAT 4t ESO 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (presentació 
treballs i prendre apunts). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 
Riscos amb males conductes 
(Programa Guàrdia Urbana). 
 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Obra teatre: “Canvi de marxa” 

Segon trimestre 

Llengües maternes. 
Malalties de transmissió sexual 
(Joves antisida de Lleida). 
Drogodependències (Max in 
Love). 

Taller de les llengües 
maternes. 
Malalties de transmissió sexual
Obra teatre: “Max in Love”. 

Tercer trimestre 

Orientació acadèmica 
(Batx/Cicles Formatius/Món 
Laboral). 
Drogodependències: conductes 
de risc. 

Orientació. 
Drogodependències: 
conductes de risc. 

 
 
8.5 PAT 1r BATXILLERAT 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Tècniques d’estudi (presentació 
treballs i prendre apunts). 
Pla d’emergència. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 
Sexualitat: afectes entre diferents 

Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
Sexualitat: “Sentiments”. 
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sexes. 

Segon trimestre 

Treball de Recerca. 
Oferta acadèmica de la Unió 
Europea. 
Conductes vers les drogues 
(centre La Palma). 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Xerrada: “Europea’t”. 
Exposició sobre drogues. 

Tercer trimestre 

Treball de Recerca. 
Orientacions en el batxillerat 
Malalties de transmissió sexual 
(Joves antisida de Lleida). 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Xerrades de la Universitat de 
Lleida. 
“Preserva’t”. 

 
 
8.6 PAT 2n BATXILLERAT 
 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES

Primer trimestre 

Convivència. 
Elecció de delegats. 
Pla d’emergència. 
Treball de Recerca. 
Programa Salut i escola. 
Mediació. 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Consulta infermera. 
Presentació projecte de 
Mediació. 
 

Segon trimestre 

Treball de Recerca. 
Sexualitat (Programa Salut i 
Escola). 
Difusió d‘imatges, sexting 
(Programa Mossos d’esquadra). 

Formació del Treball de 
Recerca. 
Sexualitat dubtes i tabús. 
“Share” 

Tercer trimestre 
Informacions sobre les Proves 
d’accés a la Universitat. 
Orientacions en el batxillerat. 

Xerrades de la Universitat de 
Lleida. 

 
 

ANNEXOS: veure les taules de temporització de les activitats realitzades de manera setmanal, amb 
les modificacions que s’han dut a terme com a conseqüència de canvis organitzatius. 
 
 
9. MEDIACIÓ ESCOLAR 
 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera 
persona amb formació específica i imparcial amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles 
mateixes un acord satisfactori. 
Aquest projecte ja es va posar en marxa el curs 2013-14 i es continua amb la seva implantació 
realitzant millores de coordinació per treballar a nivell de centre la convivència entre l’alumnat.   
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10. ESCOLA DE PARES 
 
La psicopedagoga de l’EAP, l’infermera del CAP assignat al centre, així com institucions públiques 
(Mossos d’Esquadra, Policia Local,...) ens podran ajudar en el nostre objectiu amb xerrades com 
“Internet Segura”. 
 
Les activitats proposades inicialment pel centre poden anar modificant-se segons les necessitats de 
les famílies i alumnes del centre. 
 
 
11. AVALUACIÓ DEL PAT 

 
El Pla d’Acció Tutorial  es avaluat a l’inici de curs quan es aprovat pel Consell Escolar i el Claustre 
de professors perquè pugui ser aplicat i desenvolupat. Aquestes dues aprovacions, suposen alhora, 
una revisió constant  i anual del PAT. 
 
Durant el desenvolupament del PAT, al llarg del curs, es poden anar fent revisions i adaptacions com 
a conseqüència de les reunions de tutors/es, d’equips docent, de l’equip coordinador del PAT i de 
l’equip directiu.. 
 
Les activitats extraescolars o complementàries promogudes des de tutoria (festes, celebracions...), 
seran avaluades, un cop realitzades, per part dels tutors i del  l’alumnat, Si existeixen  propostes de 
modificació, un cop condensades pels tutors i el coordinador pedagògic, s’inclouran dins de 
l’activitat pel curs vinent. 
 
A l’acabament del curs, es farà una avaluació global del PAT.   
 
L’equip coordinador del PAT revisaran la programació de les activitats de tutoria, les actuacions que 
no ha donat resultat, analitzaran el per què i se’n buscaran altres que puguin ser més adients. 
 
Els alumnes dedicaran una sessió a omplir un qüestionari d’avaluació del PAT, on hi podran fer els 
suggeriments que considerin oportuns.  
 
Es recolliran les valoracions i s’introduiran les modificacions que és considerin escaients per 
l’elaboració del PAT del curs següent. 
 

12. MATERIAL DE SUPORT PER ALS  TUTORS/ES 

 Pla d'Acció Tutorial. 
 Documents de tutoria 
 Material temàtic específic 
 Proposta de sessions de tutoria Curs 2016-17 
 Tècniques d’estudi 
 Normes de presentació de treballs 
 Reglament de Règim Interior, Projecte Educatiu de Centre i normativa inici de curs. 
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 Projecte ILEC 
 Projecte Agenda 21 
 Projecte mediació escolar 
 Documents de l’equip directiu 

 
13. ANNEXES  
13. 1.DOCUMENTS DE TUTORIA 
 

1. Entrevista d’acollida  
2. Resum entrevista tutors 
3. Fitxa personal de l’alumne 
4. Entrevista de pares 
5. Preavaluació 
6. Proposta de canvi de grup 
7. Avaluació del PAT (alumnes) 
8. Responsable d’aula 
9. posició alumne /aula 
10. Traspàs d’informació per curs i tutors 
11. Acta d’elecció de delegats 
12. Tria de matèries optatives 4t 

 
13. 2. PAT (seqüenciació d’activitats) 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut La Mitjana 
 

 
 

ENTREVISTA D’ACOLLIDA  Curs 2016-2017 
 
DADES PERSONALS 
 
Cognoms:…………………………………………………Nom:………………………. 
Adreça:………………………………………………………………………………….. 
Població:………………………………………………….Telèfon:……………………. 
Data de naixement:………………………………Lloc de naixement:…….……….. 
(Si no ha nascut a Lleida, data d’arribada al país/ciutat i  any d’escolarització:........................... 
.............................................................................................................................................) 

 
DADES FAMILIARS 
 
Nom i cognoms del pare:………………………………………….Edat:…………… 
Professió :…………………………………………...............……..……………......…. 
Nom i cognoms de la mare:……………………………………….Edat:…………… 
Professió :…………………………………………..............…………………….....…. 
Quin és el seu horari de treball? Tu estàs a casa sol o hi ha el pare o la mare?.... 
…........................................................................................................................... 
 
Nombre de germans (inclòs ell/a) :………..........……Lloc que ocupes :…............ 
 
Persones que viuen a casa :………………………………………………………….. 
............................................................................................................................... 
 
Com arribarà  a l’Institut?............................................................................... 
Com marxarà de l’Institut?............................................................................. 
 
Llengua o llengües habituals a casa:………………………………………………. 
Llengua o llengües habituals a l’escola (pati):…………………………..………… 
 
DADES MÈDIQUES 
VISTA……………………………………………………………………………………. 
OIDA……………………………………………………………………………………... 
AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES O MÈDIQUES........................ 
............................................................................................................................... 
INTERVENCIONS QUIRURGIQUES.................................................................... 
MAL DE CAP................................................................................................... 
MALALTIES........................................................................................................... 
PREN ALGUNA MEDICACIÓ................................................................………… 
.............................................................................................................................. 
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HA REBUT SEGUIMENT DE L’EAP ................................................................... 
............................................................................................................................. 
HA REBUT SEGUIMENT PSICOLOGIC (CESMIJ/PARTICULAR)..................... 
............................................................................................................................. 
 
HA REBUT SUPORT EN GRUP DE REFORÇ FORA DE L’AULA ................... 
............................................................................................................................. 
 
TÉ ALGUNA DIFICULTAT ESPECÍFICA EN LA LECTURA O 
ESCRIPTURA?.................................................................................................... 
 
HA REBUT SUPORT LOGOPÈDIA O D’ESCRIPTURA ESPECÍFIC (LOPSI....) 
ALTRES ......................................……………………………………………………. 
 
HÀBITS SALUDABLES 
 
 
ALIMENTACIÓ 
Esmorzes abans de venir a l’escola: SI/NO...... Què?........................................... 
Esmorzes a mig matí: SI/NO..........Què?.............................................................. 
Observacions: ...................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
ACTIVITAT FÍSICA 
Practiques algun tipus d’activitat física? SI/NO........Quina ?................................ 
Quants cops per setmana?........................................En algun club?................... 
Observacions: ..................................................................................................................... 
...............................................................................................................................  
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Fas alguna activitat extraescolars? SI/NO........Quina ?...................................... 
Quants cops per setmana?........................................On?................................... 
Observacions: ..................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
DADES ACADÈMIQUES I D’INTERESSOS DE L’ALUMNE 
 
Escola d’Infantil on ha estudiat?................................................................. 
Escola de Primària on has estudiat?...............................................................  
Assignatures que tens més dificultats i per 
què :……………………...……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
Assignatures que et són més fàcils i per 
què :……………………………….......………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
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Assignatures que més t’interessen (t’agraden) :………….............……………… 
.............................................................................................................................. 
Tens idea des que voldràs estudiar després de l’ESO i fins quin nivell acadèmic t’agradaria 
arribar?................................................................................................. 
Anomena les professions que més t’agraden :………………………....…………... 
……………………………………………………………………………………………  
Els teus pares, a què volen que et dediquis ?...................................................... 
Has repetit algun curs ?.......................................................Quin/s ?................... 
Normalment ho aproves tot al juny ?.................................................................... 
 
Durant l’estiu que fas (assenyala la o les que fas): 

o Jugar   
o Descansar 
o Sortir amb els amics i amigues 
o Ajudar a casa 
o Anar a repàs 
o Activitats de l’escola (quadern d’estiu...) 

 
DADES D’ORGANITZACIÓ I HÀBITS D’ESTUDI 
 
Lloc habitual on estudies (és individual o compartit):........................................... 
............................................................................................................................... 
 
Tens ordinador o televisió al lloc d’estudi......................................................... 
............................................................................................................................... 
 
Jugues amb l’ordinador o consoles?SI/NO (encercla) Quant temps?.............. 
............................................................................................................................... 
 
Tens Facebook, Twiter, xat?SI/NO (encercla) Quant temps?.............................. 
 
Com acostumes a estudiar (amb música, sense, sol/a, en grup,....):................... 
............................................................................................................................... 
 
Tens un horari fix d’estudi? SI/NO (encercla) Quin és aquest horari?................ 
............................................................................................................................... 
 
Si no tens cap horari, especifica quan estudies (subratlla): 
quan tinc ganes 
només quan tinc exàmens 
altres (escriu):.................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
Fas deures diàriament?..............................Estudies diàriament ?....................... 
............................................................................................................................... 
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Utilitzes l’Agenda?SI/NO (encercla) Anotes tots els deures a l’agenda?............. 
............................................................................................................................... 
 
Quines tècniques d’estudi utilitzes habitualment? (subratlla la o les que utilitzes) 
 agenda organitzadora del treball 
 subratllat 
 resums 
 esquemes 
 presa d’apunts 
 altres (escriu):................................................................................................................ 
 
Hi ha algú que t’ajudi a estudiar?.......................................................................... 
............................................................................................................................... 
Has anat a repassos o tens previst anar-hi?......................................................... 
............................................................................................................................... 
 
Et costa estudiar?................................Per què?.................................................... 
............................................................................................................................... 
 
Preguntes els dubtes a classe o marxes a casa sense entendre el que s’ha 
explicat?................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
T’agrada llegir llibres?...........................Quins tipus de llibres?............................ 
............................................................................................................................... 
 
Llegeixes normalment diaris, revistes, còmics..?.................................................. 
 
Quines activitats fas el temps de lleure (quan acabes les tasques) ?................. 
............................................................................................................................... 
 
Surts amb els amics? (diàriament, cap de setmana, quans dies, quantes hores) 
................................................................................................................... 
 
RELACIONS FAMILIARS 
 
La relació amb els teus pares, és bona?.............................................................. 
Tens bona relació amb els teus germans?.......................................................... 
Parles de les teves coses (bones i dolentes) a casa?....................... Amb 
qui?......................................................................................................................... 
Creus que els teus pares amb tu són (marca les que creguis adequades):  
 massa estrictes,  
 una mica estrictes,  
 t’ho consisteixen tot 
 

Descriu breument com són els teus pares amb tu?.............................................. 
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............................................................................................................................... 
Tu com a pare o mare actuaries igual amb els teus futurs fills/es?....................... 
............................................................................................................................... 
Ajudes a la feina de casa?............................T’agrada?......................................... 
 
 
RELACIONS SOCIALS 
 
Ets tímid o obert?..........................................Et costa fer amistats?...................... 
 
Et poses nerviós quan has de preguntar o demanar alguna cosa a persones 
desconegudes?...................................................................................................... 
 
Et poses nerviós quan et demanen sortir a la pissarra o et preguntes la lliçó? SI/NO 
(encercla). Si es que sí, que és per desconeixement  o per què sempre et passa? 
................................................................................................. 
 
El teu grup d’amics vindran a aquest Institut SI/NO (encercla) Com es 
diuen?.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
 
T’agradaria anar al mateix grup classe?............................................................. 
 
Coneixes altres alumnes que venen o vindran a aquest institut? ....................... 
............................................................................................................................... 
 
D’on són el teu grup d’amics (assenyala la o les respostes adequades) : 
 del barri on vius 
 amics de l’escola 
 amics d’un esport que practiques (subratlla la correcta) 
 altres 

 
Amb el grup d’amics feu el que tu vols, fas el que volen, arribeu a un acord (subratlla la 
resposta correcta) 
 
Acostumes a tenir problemes amb els companys/es? SI/NO (encercla) 
Com els solucioneu?.............................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
ALTRES OBSERVACIONS 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................... 
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RECULL DE DADES DE L’ALUMNAT                Curs 2016-2017 
 
NOM:___________________________________________________________ 
 
CENTRE DE PROCEDÈNCIA:_______________________________________ 
 
SITUACIÓ FAMILIAR:_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
PROBLEMES MÈDICS I/O PSICOLÒGICS:____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
MEDICACIÓ:____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
SEGUIMENT MÈDIC I/O PSICOLÒGIC:___________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
MATÈRIES: 
 
NOTES POSITIVES     NOTES NEGATIVES 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
ESTUDI (MESURES DE SUPORT A L’ESCOLA/ A CASA/ FORA DE CASA) 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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FITXA PERSONAL DE L’ALUMNE 
 
DADES PERSONALS 
 
Cognoms:…………………………………………………Nom:……………………….. 
Adreça:………………………………………………………………………………….. 
Població:………………………………………………….Telèfon:……………………. 
Data de naixement:…………………………………Lloc de naixement:…….……….. 
 
DADES FAMILIARS 
 
Nom i cognoms del pare:…………………………………………….Edat:…………… 
Professió :……………………………………………………………………………….. 
Nom i cognoms de la mare:………………………………………….Edat:…………… 
Professió :………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de germans :……………………………………………Lloc que ocupes :…. 
 
Persones que viuen a casa :…………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ 
 
Llengua o llengües habituals a casa:…………………………………………………. 
Llengua o llengües habituals a l’escola:……………………………………..………… 
 
DADES MÈDIQUES 
 
Fes les anotacions que creguis convenients sobre els següents punts, i afegeix altres dades mèdiques 
que creguis importants. 
VISTA……………………………………………………………………………………. 
OIDA……………………………………………………………………………………... 
ALTRES (al·lèrgies, intoleràncies, impossibilitat de fer algun esport..).........…………... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
DADES ACADÈMIQUES I D’INTERESSOS DE L’ALUMNE 
 
Escola de Primària on has estudiat?....................................................................................  
 
Assignatures que tens més dificultats i per què :……………………....………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 
Assignatures que et són més fàcils i per què :………………………………........……… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Assignatures que més t’interessen (t’agraden) :…………………………….....………… 
……………………………………………………………………………………………. 
Tens idea des que voldràs estudiar després de l’ESO i fins quin nivell acadèmic t’agradaria 
arribar?......…………………………………………………………………… 
 
Anomena les professions que més t’agraden :………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
Els teus pares, a què volen que et dediquis ?................................................................. 
 
Has repetit algun curs ?.................................................................Quin/s ?................... 
Normalment ho aproves tot al juny ?.............................................................................. 
 
DADES D’ORGANITZACIÓ I HÀBITS D’ESTUDI 
 
Lloc habitual on estudies:.................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
Com acostumes a estudiar (amb música, sense, sol/a, en grup,....):................................. 
............................................................................................................................................ 
Tens un horari fix d’estudi? SI/NO (encercla) Quin és aquest horari?............................. 
............................................................................................................................................. 
Fas deures diàriament?..................................................Estudies diàriament?.................... 
Quines tècniques d’estudi utilitzes habitualment? (subratlla la o les que utilitzes) 
 agenda organitzadora del treball 
 subratllat 
 resums 
 esquemes 
 presa d’apunts 
 altres (escriu):................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Si no tens cap horari, especifica quan estudies (subratlla): 
quan tinc ganes 
només quan tinc exàmens 
altres (escriu):................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Hi ha algú que t’ajudi a estudiar?..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Has anat a repassos o tens previst anar-hi?....................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Et costa estudiar?...............................................Per què?.................................................... 
............................................................................................................................................. 
ALTRES 
Quines activitats fas el temps de lleure ?......................................................................... 
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T’agrada llegir llibres?...........................Quins tipus de llibres?......................................... 
............................................................................................................................................ 
Llegeixes normalment diaris, revistes, còmics..?.............................................................. 
 
Realitzes alguna activitat esportiva?(SI/NO)...........Quina?.............................................. 
Quans cops per setmana?.................................................................................................... 
Quantes hores hi dediques setmanalment?.......................................................................... 
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Institut La Mitjana 
 

 
 

ENTREVISTA DE PARES 
 

Nom i cognom de l’alumnes:.............................................................................................. 
Persona que sol·licita l’entrevista:....................................................................................... 
Mitjà de sol·licitud de l’entrevista:...................................................................................... 
 
Data de l’entrevista:............................................................................................................. 
Assistents:........................................................................................................................... 
 
Temes a tractar 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
Comentaris del tutor de l’Institut 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Comentaris del pare/mare/tutor/a 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Acords presos 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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PROPOSTA DE CANVI DE GRUP 
 

TRIMESTRE  PROFESSOR  OBSERVACIONS 
NIVELL  ÀREA   
ALUMNE/A GRUP 

ACTUAL 
GRUP DE 
DESTÍ 

ACTITUD 
A 
CLASSE 

CAPACITAT 
INTELECTUAL

RITME 
DE 
TREBALL 

DINÀMICA 
DEL GRUP 

       
       
       
       
       
       

Cal lliurar la proposta de canvi una setmana abans de l’avaluació corresponent 
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AVALUACIÓ DEL PAT 
(Alumnes) 

 
SESSIONS DE TUTORIA 
 
Creus que les sessions de tutoria han estat ben organitzades?........................................ 
Has fet un recull de la documentació?.............................................................................. 
 
TEMES MONOGRÀFICS 
 
Quins temes s’han tractat durant les sessions de tutoria? 
1r Trimestre: 
......................................................................................................................................... 
2n Trimestre: 
.......................................................................................................................................... 
3r Trimestre: 
........................................................................................................................................... 
Quins d’aquests temes t’ha interessat més? 
............................................................................................................................................. 
Has trobat adequada la forma de tractar-lo? 
............................................................................................................................................. 
T’agradaria haver tractat algun altre tema? 
............................................................................................................................................. 
 
FESTES 
 
Quines festes hem celebrat a l’Institut? 
 
Has participat en la celebració de les festes? 
 
Has trobat adequada la forma de les celebracions? 
 
Proposes alguna activitat pel curs vinent per la celebració de les festes a l’Institut? 
 
 
COMENTARIS SOBRE LES SESSIONS DE TUTORIA 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  
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FITXA DE RESPONSABLE D’AULA 
 
TASQUES: 
 

1. Tancar finestres, persianes i llums a últimes hores. 
2. Comprovar que tots els companys/es pugin les cadires a últimes hores. 
3. Donar a conèixer al tutor qualsevol desperfecte a l’aula. 
4. Buidar la paperera de paper al contenidor de reciclatge de paper. 

 
 
ALUMNE: SETMANA DEL____AL_____DE____________ 
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POSICIÓ ALUMNE/AULA 
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TRASPÀS D’INFORMACIÓ 

 
ACTUAL 
Curs:………….Nivell:…………Tutor/a:………….…………………….…………… 
 
DESTÍ 
Curs:………….Nivell:………….Tutor/a:………………………………..…………… 
 
QUALIFICACIONS DEL CURS…………………….. 
 

ASSIGNATURES QUALIFICACIONS OBSERVACIONS 
MATEMÀTIQUES   

CATALÀ   
CASTELLÀ   

ANGLÈS   
SOCIALS   
MÚSICA   

TECNOLOGIA   
CIÈNCIES NATURALS   

ED. FÍSICA   
RELIGIÓ    

ENSENYAMENTS 
ALTERNATIVES 

  

FRANCÈS   
C.B. MATEMÀTIQUES   

C.B. LLENGÜES   
 
 
ADAPTACIONS CURRICULARS 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
INFORMES PSICOPEDAGOGA (EAP) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
OBSERVACIONS 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA I ALTRES CÀRRECS 
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