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Pla d’Acció Tutorial 

 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament 

personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, 

acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions 

coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement 

personal i integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una 

dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre. L’acció 

tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les 

funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i organitzacions (professors, departaments 

didàctics, equips docents, comissions, etc). 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PAT 

 

La SES de Berga és un centre petit de nova creació que va creixent en la mesura que van pujant els 

cursos. Això significa que les nostres necessitats aniran canviant, però volem intentar mantenir 

l’essència que ens ha impulsat des del començament: procurar que el nostre institut sigui un lloc 

acollidor per als que hi treballem i per als alumnes que passaran aquí una època important de la 

seva vida. Donem molta importància a les relacions interpersonals que s’esdevenen en la nostra 

comunitat i volem construir un espai que ens proporcioni millors condicions per viure la vida amb 

satisfacció personal. Partim d’un claustre de professors divers, com també ho són els alumnes; 

volem considerar-ho una riquesa que ens prepararà per resoldre amb competència els conflictes i 

aconseguir els nostres objectius, tenint en compte el que ens poden aportar els altres. 

Precisament el PAT està vinculat al nostre projecte de Mediació. La formació dels alumnes i 

professors en aquest aspecte serà essencial per canalitzar els conflictes..  

Emmarquem el PAT en el Projecte Educatiu del centre i procurarem que tingui un lloc preferent dins 

l’estructura organitzativa i de funcionament del centre.  

En el desenvolupament del PAT prioritzarem la COMUNICACIÓ en lletres grans, per tant, la 

interacció positiva entre els membres de la comunitat educativa serà la pauta que volem utilitzar en 

vertebrar aquest projecte. 

Valorem com a indispensable la tasca assessora que està fent l’EAP amb els tutors i que està 

permetent aprofundir en la formació que ens és necessària. 
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OBJECTIUS GENERALS 

 

1.- Orientar acadèmicament, personal i professional l’alumnat 

2.- Cohesionar i dinamitzar el grup classe 

3.- Coordinar l’activitat educativa entre els membres dels equips docents 

4.- Establir comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat 

5.- Col·laborar en aspectes organitzatius del centre 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Dels alumnes 

 

1· Afavorir el seu coneixement personal 

-   treballar l’autoconeixement 

-   fomentar l’autoestima 

-   treballar les inquietuds i possibilitats de futur 

- fomentar la salut (prevenció drogodependències / conductes alimentàries / educació en la 

sexualitat) 

 

2· Orientar acadèmicament 

-  conèixer el nou sistema educatiu 

-  treballar l’avaluació 

-  triar els crèdits variables (si s’escau) 

 

3· Participar en el centre 

-  conèixer  l’estructura física del centre 

-  conèixer el funcionament del centre 

-  conèixer les funcions del delegat i els drets i deures dels alumnes 

 

4· Respectar l’entorn  

-   conèixer l’entorn proper (sortida Serra de Noet) 

-   tenir cura de les instal·lacions del centre (reciclatge, neteja pati) 
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5· Treballar la dinàmica de grups 

- relacionar-se amb els companys 

- saber buscar solucions als possibles conflictes dins el grup - classe 

- saber organitzar-se per treballar en grup (crèdit de síntesis, exposicions...) 

 

6· Aplicar  tècniques d’estudi 

-     treballar l’agenda, cartellera de classe, deures i horaris 

- explicar com fer esquemes, treballs, resum i enquestes 

- fomentar la lectura 

- fer recerca de material i dades a la biblioteca (quan s’escaigui) 

- preparació d’exposicions orals davant del grup - classe 

 

7· Orientar professionalment 

- analitzar les diferents professions de cara al futur 

- orientar acadèmicament 

- valorar les diferents professions 

- saber on demanar informació sobre estudis o feina 

- saber com demanar feina 

 

Dels professors 

 

1· Potenciar les reunions setmanals dels equips docents 

2· Conèixer les característiques físiques i psicològiques dels nostres adolescents (informació del 

tutor)  

 

Dels pares 

 

1· Conèixer les característiques del nou sistema educatiu 

2· Relacionar-se amb els professors per tal d’afavorir l’evolució i l’adaptació dels seus fills a classe 

3· Contactar periòdicament amb els pares dels alumnes propensos a descohesionar-se socialment a 

través de les tutories individuals i en grup. 
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Del centre 

 

1· Promoció de la participació en totes les activitats complementàries 

2· La mediació: resolució constructiva dels conflictes a partir del diàleg i l’empatia. Compromís de 

formació i actuació per part dels professors i alumnes 

3· Afavorir la convivència al centre facilitant la interacció entre alumnes i professors i entre iguals, 

preservant les normes i afavorint el diàleg per resoldre conflictes. 
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ORIENTACIONS PER A L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

Partir de la confiança i el respecte. 

Qui ha d’orientar l’alumnat necessita establir una relació basada en la confiança i el respecte.  

Aquesta relació ha de possibilitar una  comunicació amb l’alumnat que els permeti expressar el que 

realment senten a algú que se’ls escolta, que els comprèn, que s'interessa per ells i que els valora.  

Optimitzar les relacions personals 

Hi ha alumnes en els quals detectem una especial dificultat per relacionar-se d’una manera 

assertiva, tant amb els adults com amb companys de la seva edat.  Són alumnes que sovint 

manifesten conductes passives o agressives.  Els primers participen poc en la vida del grup, gairebé 

no interaccionen amb els companys o bé es comuniquen únicament amb algun amic o amiga  de 

referència i han de fer un esforç per formar part de la vida del grup d’una manera satisfactòria. Per a 

ells, la vida de relació els produeix un cert malestar; no els compensa, sinó tot el contrari, els fa 

sentir malament perquè se senten rebutjats i sovint agredits pels companys.  

Els comportaments agressius es caracteritzen per respostes violentes en la relació interpersonal o 

intergrupal. Alguns nois i noies necessiten cridar l’atenció, tenen molt poca capacitat de concentrar-

se en la feina, reclamen l’atenció de l’adult d’una manera molt disfuncional i provoquen conflictes 

més o menys seriosos en el centre.  Uns i altres necessiten l'ajut de l'adult per a optimitzar les 

relacions interpersonals.   

 

La reflexió sobre un mateix 

L’adolescència és un període de la vida òptim per reflexionar sobre un  mateix, la manera 

d'aprendre, de fer, de relacionar-se amb els altres i de ser.   

Les tutories poden facilitar a l’alumnat el millor coneixement d’ells mateixos com a subjectes que 

aprenen, que actuen en l'entorn, que conviuen amb els altres, que senten i que desitgen.   

Aquest coneixement hauria de servir per modificar pautes d’actuació en base a les valoracions i als 

projectes personals.   

El tutor o la tutora pot ajudar l’alumnat a cercar els recursos necessaris per valorar-se positivament, 

per conèixer-se ells mateixos, per integrar la seva experiència autobiogràfica i per projectar-se cap al 

futur.   

Aquesta reflexió personal caldrà treballar-la des de les tutories de grup i des de les tutories 

individuals.   
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Facilitar els processos d’ensenyament-aprenentatge  

Comporta conèixer el nivell competencial de l’alumne, a grans trets, i saber com afronta els nous 

aprenentatges.  Alguns alumnes no necessitaran una atenció diferenciada de la resta del grup. 

D’altres, en canvi, requeriran actuacions específiques per tal de progressar a partir del seu nivell 

competencial.     

 

Hi ha alumnes que necessiten un adult de referència que els orienti en la seva trajectòria acadèmica. 

Ens referim a alumnes que presenten dificultats per aprovar els crèdits,  perquè han perdut el fil dels 

continguts acadèmics,  perquè personalment tenen moltes dificultats per concentrar-se en els 

aprenentatges o perquè manifesten més dificultats que d'altres en la relació amb els companys del 

grup classe. Aquest alumnat necessita una atenció individualitzada, primer per conèixer què els 

passa, quines són les causes que dificulten una evolució positiva en la seva trajectòria acadèmica, i 

per acordar les possibles actuacions a seguir. 

L’alumnat amb necessitats educatives especials necessita, més que d’altres, un adult de referència 

que l’orienti en el seu recorregut. El tutor o tutora, en col·laboració amb la família, ha de facilitar 

l’acollida d’aquests alumnes en el centre per a un òptim desenvolupament, tant acadèmic com 

personal. 

 

Orientar acadèmicament i professionalment  

Suposa afavorir una correcta trajectòria escolar durant l’educació secundària obligatòria, i garantir la 

informació suficient per escollir les sortides en acabar l’ESO.   

Es tracta de facilitar, tant com sigui possible, una correcta elecció de crèdits, planificar els ajuts 

necessaris, possibilitar que es portin a la pràctica i avaluar-ne l’aplicació.   

Un moment cabdal en la presa de decisions és en acabar la secundària. La tutoria ha d'ajudar 

l'alumnat a clarificar dubtes sobre els propis interessos i possibilitats, ha de propiciar l'acceptació 

d'un mateix i col·laborar en el desenvolupament del seu criteri personal. Aquesta ajuda ha d'anar 

acompanyada amb informació suficient de les possibles sortides a les quals pot tenir accés.  

Els pares també han d'estar informats tant de les possibles sortides en acabar l'ESO com de les 

possibilitats i l'ajuda que han d'oferir al seu fill o filla.   

En definitiva qui ha de decidir és l'alumne amb la col·laboració dels pares.  

Els alumnes amb necessitats educatives especials, sempre  requeriran informació personalitzada 

sobre les possibles sortides  professionals.  

 

 



 8 

METODOLOGIA 

 

Partim de la intenció de promoure el desenvolupament i la socialització dels joves del nostre institut 

perquè es converteixin en adults capaços de fer ple ús dels drets i deures que els pertoquin, per tant, 

cal que potenciem la construcció de la seva identitat personal i el seu procés de socialització. 

Prioritzarem, doncs,  les actuacions que els facin persones actives, constructives i crítiques en el seu 

context. 

 

En l'àmbit de la tutoria tractarem d'organitzar activitats que consolidin les següents competències: 

• La capacitat d'autoanàlisi: que l'adolescent s'autointerrogui i dialogui amb si mateix incrementant 

el propi autoconeixement. 

• La presa de consciència del propi procés d'aprenentatge per créixer en l'autoregulació. 

• Aconseguir la màxima autonomia en les tasques acadèmiques, cosa que no significa treballar 

sol, sinó que pugui treure profit de l'intercanvi amb els altres. 

• Progrés en la construcció d'una autonomia moral. Afavorint que vagi elaborant el propi judici 

moral i l'apliqui analitzant situacions i comportaments de la vida real. I aprenent a confrontar 

opinions i posicions, dialogant, argumentant sobre valors, etc. 

• Conformar i consolidar l'autoconcepte acadèmic tenint en compte la gran influència que 

exerceixen les expectatives d'èxit o fracàs que infonem els professors i companys. 

 

Els acords a què hem arribat els tutors sobre com treballarem en l'àmbit de tutoria són els següents: 

1- L'organització de l'espai: els espais i el mobiliari (cadires i taules) estaran supeditats a les 

intencions educatives, sempre que sigui possible. Normalment utilitzarem l'aula ordinària, però 

sempre que calgui farem ús d'altres espais que ens puguin oferir millors condicions per la seva 

amplitud o perquè reuneixin suports tècnics adients (aula d'audiovisuals, d'informàtica, sala 

d'actes...)  

2- L'organització del temps: serà variable, però temporitzarem les sessions de manera que la 

interacció entre alumnes tingui un espai important, sovint serà després de les explicacions del 

professor que, en començar, emmarcarà el tema i explicarà com s’organitzarà la sessió. 

3- Les formes d'agrupació: seran diverses, utilitzarem el treball individual, en parelles, en petits 

grups cooperatius i en gran grup, segons el que sigui convenient en cada part de l'activitat. Tant 

sovint com es pugui afavorirem l’intercanvi interactiu entre els alumnes. 
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4- Els continguts: escollim els continguts basant-nos en els objectius seleccionats per a cada curs i 

atenent-nos a les motivacions, interessos i necessitats dels alumnes. Caldrà no perdre de vista 

que els temes escollits tinguin un sentit i un significat per a ells, que en coneguin les nostres 

intencions i les expectatives perquè se'ls qüestionin i hi aprofundeixin. 

 

5- Seqüència de les activitats: utilitzarem un model en què alternarem entre: 

- Sessions de tutoria quinzenals amb tot el grup classe.  

- Assemblees de classe quinzenals. 

 

En les sessions de tutoria intentarem que les activitats que programem comportin fer tasques 

compartides en un o altre moment, ja que és bo que els alumnes relativitzin les opinions personals i 

les modifiquin per interpretar-les millor. Aquesta complexitat s'incorpora quan es poden contrastar 

perspectives diferents. 

 

6- Les relacions entre professor i alumnes: es basaran en la participació, el respecte mutu i la 

confiança. La planificació que farà el professor per a cada sessió haurà de ser prou flexible com 

perquè pugui adaptar-se als temes transcendents que sorgeixin de la participació dels alumnes. 

El professor haurà de promoure l'activitat mental autoestructurant dels alumnes, i afavorir canals 

de comunicació que regulin la negociació, la participació i la construcció.  

Sempre s'intentarà no dirigir les opinions ni les vies de solució als problemes; es procurarà que 

siguin els mateixos alumnes qui es plantegin interrogants i amb el debat arribar a solucions prou 

assertives. 

 

7- Les relacions entre alumnes: partiran dels principis de la interacció positiva, establint a classe un 

clima de confiança, de seguretat, d'ajut entre els alumnes i d'acceptació mútua, on hi hagi lloc 

per la curiositat, les aportacions dels alumnes, el debat, la reflexió i les conclusions o la presa de 

decisions. 

 

8- La participació: l'eix fonamental del treball per afavorir la participació dels alumnes seran les 

assemblees de classe.  

Les assemblees se sistematitzaran des del començament de curs perquè els 

alumnes tinguin accés a la presa de decisions en referència al funcionament i la 

organització de l'aula i, si s'escau, del centre, la programació d'alguns aspectes de 

les sessions de tutoria i els temes de convivència que sorgeixin.  



 10 

A les assemblees els alumnes també faran propostes per afavorir millores al nostre 

municipi, per això escoltarem i actuarem segons les propostes provinents de 

l'ajuntament a través del Consell d'Infants i també hi exposarem les nostres 

aportacions i suggeriments a través dels nostres delegats. 

 

9- L'atenció a la diversitat: cal que tots els alumnes participin en les tasques i activitats que es 

proposen encara que el seu nivell de competència sigui insuficient. Es tracta que aprofitin els 

avantatges de trobar-se en un grup divers i interactiu que pot enriquir a tots a diferents nivells. 

 

10- Utilització del llenguatge: farem ús del llenguatge, d'una manera clara i explícita, tractant d'evitar 

malentesos o manca de comprensió. El tutor sovint farà servir el llenguatge per recontextualitzar 

i reconceptualitzar les experiències. 

 

 

Criteris per a la selecció dels materials didàctics: 

L'equip docent decideix quins materials seran els més adequats per aconseguir les intencions 

educatives plantejades. 

1- Utilitzarem varietat de materials. Procurarem que siguin materials vius, o que estiguin vinculats a 

vivències que hagin estat reals, per exemple xerrades de persones amb formació rellevant en 

algun tema d'interès, com podria ser la xerrada amb la llevadora; la visita als mossos 

d'esquadra, la participació activa en activitats que organitza l'Ajuntament o entitats de la 

comarca... 

2- Utilitzarem materials adequats a l'edat i atractius. 

3- Actualitzarem els materials que estan penjats a l'aula i als passadissos. Renovar-los o treure'ls 

quan ja no facin la seva funció. 

4- Es procurarà que durant el primer trimestre els alumnes s'adeqüin al medi i al ritme de treball de 

l'institut, per la qual cosa ens fixarem a programar les sortides al medi a partir del 2n trimestre, a 

excepció feta de la sortida de tutoria, que sempre es farà en començar el curs. 
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FUNCIONS DEL TUTOR 

 

Per aconseguir els objectius que ens plantegem en el punt anterior, el professor tutor ha d'intervenir 

a tres bandes: 

 

a) Amb els alumnes 

• Realitzar activitats d'acollida dirigides als alumnes  nouvinguts al centre. 

• Organitzar les assemblees de classe, fent la votació de delegats i subdelegats, tenint en 

compte que si un delegat té una amonestació escrita, baixa a subdelegat i si en té una altra 

perd el càrrec.   

• Orientar l'elecció de crèdits variables o matèries optatives i totes aquelles decisions que 

hagin de prendre els alumnes respecte al seu currículum, i tenint en compte els seus 

interessos, motivacions i aptituds. 

• Controlar les agendes. 

• Rebre els alumnes individualment, quan se'ls hagi d'orientar de manera específica o quan 

l'aparició de dificultats en el procés educatiu ho faci necessari. 

• Programar les activitats de l'hora setmanal de tutoria adreçada al grup. 

• Vetllar per la conservació, la neteja i l'ordre  de l'aula i els espais propis de cada grup. 

• Controlar els fulls d’amonestació, parlar amb els alumnes amonestats i les seves famílies. 

 

b) Amb l'equip de professors: 

• Coordinar les actuacions de l'equip de professors amb el grup d'alumnes vetllant perquè les 

intervencions siguin coherents i s'atenguin a criteris comuns. 

• Vetllar perquè tot l'equip docent estigui informat de les accions que emprenen els tutors. 

• Presidir i coordinar les actuacions de la junta d'avaluació i altres actuacions de l'equip 

docent. 

• Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 

comunicació d'aquests resultats als pares o representants legals dels alumnes. 

• Coordinar-se amb els tutors individuals. 

 

C) Amb els pares: 

• Mantenir informats els pares de les característiques més rellevants de l'organització del 

centre, així com de les qüestions d'importància que afectin al grup d'alumnes en particular. 
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Ho facilitarà la reunió general de pares de principi de curs i també les entrevistes individuals 

amb pares que es fan durant el primer trimestre. 

• Vetllar pel funcionament i control d'assistència dels alumnes i del seu grup i posar-se en 

contacte amb els pares per aquests aspectes. 

• Informar-los periòdicament de l'evolució del procés d'aprenentatge dels seus fills i 

comunicar-los els resultats de les avaluacions. 

• Rebre'ls d'acord amb l'horari establert a aquest efecte, quan, per qualsevol motiu relacionat 

amb el procés educatiu dels seus fills, sigui necessari. 

• Fer-los participar de les decisions que s'hagin de prendre respecte al procés educatiu dels 

seus fills i que puguin comportar l'adopció de mesures singulars no previstes. 
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ANNEX 

 

1. GRAELLA VALORACIÓ OBJECTIUS DEL PAT. 

2. FITXA DE TUTORIA 

3. ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGATS. 

4. PREPARACIÓ SESSIÓ D’AVALUACIÓ 

5. CARTA DE CITACIÓ PER A ENTREVISTA AMB PARES. 

6. FULL PREPARACIÓ REUNIÓ AMB PARES. 

7. HORARI DE DISPONIBILITAT DEL TUTOR PER A ENTREVISTES. 

8. PAUTES PER A L’ENTREVISTA TRIANGULADA. 

9. SEGUIMENT ACADÈMIC – TUTORIA INDIVIDUAL 

10. FULL DE SEGUIMENT DE L’ALUMNE 

11. FULL DE SEGUIMENT DE GRUP 

12. GRAELLA PROPOSTA TEMES ASSEMBLEA. 

13. GRAELLA PER VALORAR EL NIVELL D'ACCÉS A LES NOVES 

TECNOLOGIES. 

14. PAUTES PER LA PRESENTACIÓ DE LES TASQUES DIÀRIES DE CLASSE. 

15. PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS. 

16. PAUTES PEL DISSENY DE PRESENTACIONS. 

17. PAUTES PER LES EXPOSICIONS ORALS. 

18. CONTROL DEL COMPLIMENT D’HORARIS DE TREBALL A CASA (pares) 
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OBJECTIUS DEL PAT Curs Sessió ACTIVITATS PER A L’ASSOLIMENT VALORACIÓ 

1. Afavorir el 

coneixement personal: 

autoconeixement, 

autoestima, inquietuds, 

salut, … 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

2. Orientar 

acadèmicament: 

conèixer el sistema 

educatiu, avaluació, tria 

d’optatives, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

3. Participar en el 

centre: 

conèixer el funcionament, 

els drets i deures, funció 

delegats, assemblees, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    
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4. Respectar l’entorn: 

tenir cura d’instal·lacions, 

llocs propers, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

5. Treballar la dinàmica 

de grups: 

relacionar-se, organitzar-

se, buscar solucions 

factibles, ajudar-se, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

6. Aplicar tècniques 

d’estudi: 

agenda, esquemes, resums, 

treballs, recerques, 

exposicions orals, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

7. Orientar 1r ESO    
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professionalment: 

conèixer sortides, 

professions, estudis, ... 

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

8. Contacte periòdic amb 

pares:  

entrevistes amb pares 

d’alumnes propensos a 

descohesionar-se 

socialment 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

9. Reunions setmanals 

amb l’equip docent: 

aprofitament, temes més 

útils, ... 

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Sec. d’Ins. Serra de Noet 
 

 
ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGATS 

 

Constituït en assemblea el grup ........... d’ESO, conduït pel tutor/a: 

.............................................. amb motiu de dur a terme l’elecció dels delegats 

de classe, es procedeix a l’escrutini dels vots.  

 

El resultat de la votació ha estat el següent: 

Nombre de vots: 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

Nom: .............................................................................Vots ..................... 

 

Nombre d’alumnes presents a la votació: .................. 

 

D’acord amb els resultats, es declara representants de la classe: 

DELEGAT O DELEGADA: ................................................ amb ............vots. 

SUBDELEGAT O SUBDELEGADA ..................................... amb ............vots. 

 Si un Delegat rep una amonestació escrita, passa a ser subdelegat, i si en rep dues, queda fora. 

 

Berga, ........... de .........................de 20 . . 

 

El tutor/a presesident/a    L’alumne secretari /a 
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SES SERRA DE NOET        Octubre de  .  

ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 
Benvolguts pares, 
Com a tutora de l'alumne/a .............................., us convoco a l'entrevista que aniré programant amb tots els 
pares i mares durant aquest 1r  trimestre. 
El motiu és fer un intercanvi d'informació sobre com va progressant l'alumne en aquesta nova etapa educativa i 
acordar les actuacions que des de l'institut i la família puguem veure necessàries per continuar endavant. 
 

Perquè no sigui tan complicat trobar un horari adient per les dues parts, us dono un dia i una hora per 
l'entrevista, si us plau, procureu combinar-vos-ho per poder venir. Si es donés el cas que us anés molt 
malament, truqueu a la SES i la conserge us buscarà una altra hora dins la disponibilitat horària que puc tenir. 
(tel.93 8213059). 
     Gràcies!   Tutor/a: ..................................... 
 
 

Dia: .......................... ......... de .................. a les .............h. 
 

 

Si us plau, retorneu aquesta part del final signada per fer-me saber que n'esteu assabentats. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES: Som els pares de ....................................... 

 Sí, ja ens va bé aquesta hora i vindrem. 

 No, aquesta hora no pot ser; trucarem a la SES per trobar-ne una altra. 

     Signatura: 
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PAUTES PER A L’ENTREVISTA TRIANGULADA 

 

GUIÓ D’ENTREVISTA PARES – TUTOR/A – ALUMNE/A 

 

El noi/a s’ha d’implicar en la conversa triangular, per tant, la seva participació activa a l’hora d’explicar 

la seva situació és important. 

 

1.- Com veuen que va l’institut 

2.- Com treballa l’alumne / fill a casa 

  

- necessita ajuda per estudiar o fer els deures? 

- Com s’organitza:  

 

▪ horari 

▪ com prioritza les feines (fàcils/difícils...) 

▪ agenda... 

 

3.- Com utilitza l’alumne els recursos: 

 

▪    biblioteca 

▪    internet 

▪    companys (demanar deures,...) 

 

4.- Acords: 

 

- Com podem ajudar a l’alumne/a els pares i els professors (Que ho digui l’alumne). 

 

5.- Conclusió 

 

       -    Hem acordat que farem ... 
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A S S E M B L E A 

 

TEMES PER PARLAR QUI ELS PROPOSA 
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NIVELL D'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES            Grup: ..............   Data: ............... 

Nom de l'alumne Tens 
ordinador i 
impressora a 
casa teva? 
 

Tens accés 
a un 
ordinador 
sempre que 
et convingui? 

Tens 
internet? 

Tens línia 
ADSL? 

Tens 
reproductor 
de DVD? 

Tens  
Pen drive o 
memòria 
externa 
(llapis) ? 

Tens 
gravadora de 
DVDs? 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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PRESENTACIÓ DE LES TASQUES DIÀRIES DE CLASSE 
 
- Presentació en folis blancs o quadriculats - 
 

• Si es tracta de presentar un recull de temes, dossier o portafoli s’ha 

d’entregar grapat o amb un clip, al primer foli o tapa hi ha de constar: 

o Nom de l’assignatura ( en lletres grosses) 

o 1r, 2n, o 3r trimestre 

o Nivell i grup ( 1r A ESO) 

o Curs (2012-13) 

o Nom de l’alumne (destacant –lo) 

o Nom del professor 

• A la part superior de cada foli hi ha d’haver el nom a l’esquerra i 

l’assignatura, la data a la dreta, i al costat, encerclat, el número del foli. 

• Al començament de cada tema hi ha de constar el número i el nom del tema, 

amb lletra gran, a l’encapçalament del 1r foli. 

• En començar els exercicis s’ha d’escriure el número de la pàgina del llibre 

on són els exercicis, a bolígraf (blau o negre) i marcat amb retolador 

fluorescent. 

• Cal copiar l’enunciat dels exercicis o un resum, només no s’haurà de copiar 

si ho diu explícitament el professor. 

• Els exercicis es contesten a llapis o a bolígraf, segons el criteri de cada 

professor.  

• Es corregeixen sempre amb bolígraf verd. Es posa “B” si està ben fet, si no 

n’està, es corregeix i finalment es posa “B”. No es pot utilitzar mai bolígraf 

vermell. 

• Quan es lliura un bloc de feina al professor ha d’estar ben presentat: títols 

destacats, tenint en compte els marges (2x2x2x1cm), si hi ha subratllats es 

fan amb regle, i bona lletra. 

• La feina que es lliuri ha d’estar completa: tots els exercicis fets i si s’han 

corregit a classe hauran d’estar ben corregits. Si algun dia l’alumne va faltar 

a classe, ell és el responsable de preguntar als companys quina feina es va 

fer, i quins deures hi havia, (els alumnes de 1r i 2n els tenen anotats a 

l’agenda de classe) per tenir tot el dossier complet. 

• Es permet l’ús de la pauta per optimitzar la presentació dels folis, però cal 

intentar que al 3r trimestre ja no es necessiti. 
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PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 

Al nostre institut farem servir els següents criteris generals, però els professors de les diferents 
àrees poden matisar alguns dels apartats segons creguin convenient. 
 

0- Presentació general:  
- Neta 
- Ordenada 
- Acurada: respectant marges, destacant els títols i subtítols. 

Si s’escriu a mà, amb lletra clara; si es fa en ordinador, unificant el format. 
- Numerar les pàgines a partir de l’índex 
 

1- Portada: 
- Títol del treball 
- Nom de l’alumne, grup al qual pertany i curs. 
- Nom de l’assignatura 
- Trimestre 
- Nom del professor 
- Nom de l’institut 
 

2- Índex: 
- Numerar els diferents apartats  
- Posar-hi els números de pàgina 
 

3- Introducció: 
- Explicar de què tracta el tema: situar-lo i acotar-lo. 
- Objectius que vols aconseguir en treballar-lo. 
- Explicar per què el fas o per què l’has escollit. 
- Explicar de quina manera has decidit de fer-lo. 
 

4- Desenvolupament del cos del treball: 
- Destacar i numerar el títol de cada part i dels seus diferents apartats. 
- Utilitzar la negreta, la cursiva o el subratllat sempre que es cregui convenient 

destacar alguns conceptes, noms o dades. 
 

5- Conclusió: - Escollir només entre els apartats següents que es creguin adients-. 
- Explicar quines facilitats o dificultats has tingut per desenvolupar el tema. 
- Explicar què has descobert de nou i què creus interessant de destacar. 
- Explicar quins aspectes t’han fet repensar o canviar les idees que abans tenies. 
 

6- Opinió personal sobre el tema: -És opcional-. 
 
7- Bibliografia: 

- Llibres que has consultat (autor, títol, editorial) 
- Llocs web que has visitat i dels quals has extret informació. 
- Fonts orals: escriure el nom de la persona/es enteses en el tema a qui hagis pogut 

consultar. 

 

 

 

 



 32 

DISSENY DE PRESENTACIONS 

1.Organització de presentacions 

1.1. Portada: Conté el títol de la presentació, el nom de l'autor, grup i curs, i la data  de 

l'exposició oral. 

1.2. Índex: Conté una llista amb els apartats principals. 

1.3. Introducció: Conté indicacions sobre el tema i la intenció. 

1.4. Desenvolupament: Conté l'explicació exhaustiva i l'anàlisi. 

1.5. Conclusió: Conté els resultats o una recapitulació. 

1.6. Referències (Bibliografia i webgrafia): Conté relacions a les fonts que s'han citat. 

Abans de començar a escriure és molt important tenir un índex amb tots els temes que es volen 

tractar en l’exposició i una idea clara de com es pensa fer. 

2. Organització de diapositives 

Cada diapositiva consta, bàsicament, de tres parts: 

2.1. Encapçalament: Conté un títol. 

2.2. Cos: Conté text, taules, gràfics, imatges, etc. 

2.3. Peu: Conté una data, una etiqueta, el número de la pàgina, etc ... 

Els programes de presentacions no serveixen per crear gràfics complexos, més enllà de fletxes i 

polígons simples. Els gràfics complexos es creen amb programes especialitzats i després 

s'insereixen en la presentació. 

3.Redacció 

Quan s'utilitza una presentació com a suport per a una exposició oral, el text ha de ser breu, simple i 

limitar-se a: 

3.1. Aclariments de fotografies, il·lustracions, taules o gràfics. 

3.2. Llistats de conceptes clau. 

3.3. Explicacions significatives. 

4. Numeració 

4.1. Diapositiva: Totes les diapositives, excepte la portada, van numerades. 

4.2. Apartat: Tots els apartats van numerats perquè quedi clara la jerarquia. Amb el nombre 

de la diapositiva a vegades s'indica el nombre total de diapositives de la presentació. Així l'auditori 

pot fer-se una idea de quan queda en cada moment. 

4.3. Estil de font 

Per escollir la font o el tipus de lletra, recordeu que: 

• Cal que la font es llegeixi fàcilment. 

• S'ha d'utilitzar una única font en tota la presentació. 

• S'accepten fins a tres mides de font, encara que és preferible utilitzar 

només dos. 

• Hi ha d'haver contrast suficient entre els colors de la font i el fons. 

5. Col · locació d'objectes 

Quan hagueu de inserir objectes com títols, números de diapositiva, quadres de text, imatges, 

gràfics, etc., recordeu que: 

5.1. Cal intentar col·locar en la mateixa posició durant tota la presentació. 
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PREPARACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ ORAL 

Una Exposició Oral sempre ha de ser: 

1. Clara: ben organitzada en diferents parts. 

2. Interessant: S’ha de captar l’interès dels que escolten. 

3. Convincent: S’ha d’escollir bé la informació que es dóna i posar exemples que siguin 

adients. 

COM ES PREPARA: 

1. L’exposició Oral ha de tenir 6 parts fonamentals: 

1.1. Presentació: del tema que s’exposarà i l’alumne o alumnes que fan 

l’exposició. 

1.2. Índex: amb la llista d’apartats principals de l’exposició. 

1.3. Introducció: es tracta de presentar el tema per tal despertar l’interès dels 

que escolten, remarcant la importància o la originalitat. 

1.4. Desenvolupament: explicar els apartats del tema de manera ordena i clara, 

amb exemples, gràfics, fotografies, objectes.. 

1.5. Conclusió: recapitular els aspectes rellevants de l’exposició fent incidència 

en els resultats obtinguts. 

1.6. Tancament: agraïment a l’auditori, donar gràcies a les persones que han 

col·laborat, llocs d’ on han obtingut informació. 

ASPECTES IMPORTANTS: 

1. La posició:  Transmetre amb el nostre cos allò que diuen les nostres paraules per tant repartir la 

mirada entre tot l’auditori, gesticular amb les mans, ... 

2. L’entonació: Projectar la veu d’una manera clara amb bona entonació, ritme pausat, perquè 

s’entengui bé i es faci interessant. 

3. L’estil: Utilitzar les expressions per començar, per unir les diferents parts de què parlaràs i per a 

concloure, eliminant les paraules i expressions que comportin dificultats. 

Aquí tens exemples: 

 

4. L’assaig: Per fer una bona exposició cal assajar, pots fer-ho davant de persones que et puguin 

ajudar a millorar-la. 

1. Presentació El meu nom és ..... i presento l’exposició sobre el tema ... / El meu nom és ..... i presento l’exposició titulada ... 

2.Índex Parlaré primer de tot de.../ primerament/ En un primer moment... 

Començaré per.../ tot seguit ... /Després.../ Per acabar... / Finalment explicaré... 

3.Introducció Aquest és el tema que.../ El tema que he escollit.../Tractaré del tema.../ el tema que intentaré explicar... 

4.Desenvolupament Començo doncs per.../ Començo pel primer aspecte.../ D’entrada.../ D’altra banda.../ De tota manera.../ Cal 

assenyalar.../ També../ per un altre cantó.../En definitiva.../ Així doncs.../ El segon punt és.../ D’entrada.../ Per 

començar.../Tinguem en compte que... /Recordem que.../ Un cop dit això.../ Passem a l’última part.../Per 

exemple.../D’aquesta manera... 

5.Conclusió i Per concloure diré que.../ Per tot el que acabo d’exposar.../ En definitiva.../ La meva conclusió seria.../ Arribat 

aquest punt podria dir que... 

6. Tancament Fins aquí la meva exposició, gràcies per la seva atenció.../ Resto a la seva disposició per a qualsevol dubte... 



 34 

Control del compliment d’horaris de treball a casa. Registre alumne/a-pares-tutor/a 

Ara que comencem un nou trimestre i donats els mals resultats obtinguts, hem valorat la necessitat d’AJUDAR el seu fill/a per tal de complir amb uns mínims de 
treball a casa. Per aquesta raó demano la seva col·laboració. El seu fill/a __________________________ i jo ja hem acordat el seguiment d’aquest registre 
setmanal que esperem doni els seus fruits per reduir les __________ assignatures suspeses i el faci adonar de la importància d’un HÂBIT de treball diari per 
l’assoliment dels objectius curriculars. 
La fitxa cal omplir-la CADA DIA a casa i els pares han de comprovar la feina feta i signar per confirmar el compliment. 
Cada DIVENDRES a l’hora de pati, la fitxa es retorna al tutor/a que posteriorment parlarà amb la resta de professors per verificar el lliurement de deures. 
 

Dia i hora pactada Deures i estudi (ho escriu l’alumne/a) Signatura pares Comprovació Equip Docent 

Divendres 

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

 

   

Dilluns 

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

 

   

Dimarts 

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

 

   

Dimecres 

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

 

   

Dijous 

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