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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’entén com a acció tutorial el conjunt d’actuacions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació 

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

decisions.  

 

Ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de 

l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. 

 

Els principis de la tutoria es poden agrupar en quatre grans eixos: 

 

 L’organització i l’acció tutorial no són una acció puntual, sinó un procés continu, iniciat a 

l’escola de primària, component essencial del procés educatiu. 

 L’objectiu principal de l’acció tutorial és el desenvolupament personal de cada alumne/a ( 

maduresa personal, vocacional i social) 

 L’acció tutorial ha de saber adaptar-se a la individualitat de cada alumne/a i la seva 

circumstància ( personal, familiar, social, cultural) 

 L’acció tutorial correspon a tot el professorat que intervé en un mateix grup i no només 

en les sessions de tutoria de grup o individual. 

 

 

2. MARC NORMATIU 

 

La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de "contribuir, en col·laboració amb les famílies, 

al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral", 

com indica l'article 15 del Decret 102/2010, d'autonomia de centres, i, per tant, aquesta acció 

docent ha de tenir garantits l'espai i el temps específics per treballar el currículum de manera que 

afavoreixi l'aprenentatge i el desenvolupament de l'autonomia i la formació integral de l'alumne. 

 

Segons el document d’orientació educativa i acció tutorial a l’ESO del 19/6/2015  l’'acció tutorial ha 

de ser plantejada com un conjunt d'activitats educatives interrelacionades, que es destinin a 

l'entrenament i l'hàbit de les competències següents: 
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● Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, 

constància i autoestima). 

● Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de participar i 

orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps). 

● Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esforç, disciplina, 

atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu). 

● Aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressió de les pròpies emocions, sentiments, 

necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la 

comunicació verbal però també la no verbal). 

● Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, la 

comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte per les diferències). 

 

El treball d'aquestes competències ha de formar part d'una planificació de l'acció tutorial que 

respongui als criteris de coherència curricular, d'ajustament metodològic i didàctic i d'avaluació 

dels aprenentatges dels alumnes. Aquesta planificació de l'acció tutorial representa una manera 

de treballar del centre que es basa en el disseny i l'organització d'activitats que, tractades 

globalment, contribueixen al creixement i al desenvolupament integral i complet de la persona. 

 
L'acció tutorial ha d'emmarcar el conjunt d'actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tant les 

de l'equip docent i de l'equip de tutors com les dels professors d'orientació educativa. 

 

Per tant, també cal planificar i treballar aquestes competències en el marc d'una tutoria grupal –

dins i fora de l'aula–, així com organitzar la tutoria individualitzada com a eina de centre per 

potenciar l'acompanyament i l'orientació dels alumnes durant els tres trimestres que conformen el 

curs escolar. Per als alumnes de nova incorporació, l'organització del centre ha de planificar un 

seguiment més freqüent, que inclogui sessions de tutoria individualitzada d'acollida i sessions de 

seguiment durant els tres trimestres. 

 

 

 
3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DE LA ACCIÓ TUTORIAL 
 
L’acció tutorial de l’Institut Marta Mata està plantejada com un conjunt d’activitats educatives 

interrelacionades que treballen les competències i objectius següents: 
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● Aprendre a ser un mateix 

Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne i la seva educació emocional, social, en salut i en 

valors. En concret, corresponen a aquest àmbit: 

1. Reconèixer i valorar els orígens familiars, socials i culturals. 

2. Aprendre a reflexionar sobre el propi “jo”, coneixent-ne les característiques, ressaltant-ne 

les qualitats i controlant-ne els aspectes negatius. 

3. Respectar-se a un mateix i als altres, utilitzant l’empatia per acostar-se als altres i valorar la 

diferència com un aspecte enriquidor.  

4. Ser “curiós” sobre el món que ens envolta, interessant-se per la societat i el seu dia a dia, 

el medi ambient, les diferents cultures i, en general, allò que passa al món. 

5. Fomentar hàbits saludables en relació a l’alimentació, la son, el consum de tòxics, l´ús del 

temps lliure, la sexualitat i les tecnologies de la comunicació (internet, messenger, 

mòbils...). 

 

● Aprendre a ser autònom 

 

Afavorir l’autocontrol i l’autoavaluació per aconseguir una presa de decisions que permeti als 

alumnes intervenir de manera crítica i positiva en la seva pròpia evolució i en el seu entorn. 

 

Ajudar als alumnes en la recerca i l’anàlisi de les pròpies capacitats i actuacions, així com en la 

informació sobre els recursos al seu abast per tal d’orientar-los en els aspectes personals, 

acadèmics i professionals, d’acord amb les seves aptituds, necessitats i interessos. 

 

● Aprendre a aprendre 

 

Fomentar estratègies d’aprenentatge, hàbits i tècniques d’estudi. 

Prevenir, detectar i seguir els alumnes amb dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives 

especials. 

Ser conscient de la diversitat i de l’existència de mesures de suport i plans individuals quan són 

convenients 

Implicar-se en els processos d’autoavaluació del grup-classe 
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Reflexionar sobre els propis resultats acadèmics i fent autovaluació d’allò que es fa bé i d’allò que 

cal millorar individualment. 

 

 
● Aprendre a comunicar-se 

Afavorir l’expressió de les emocions, sentiments, necessitats i idees des del respecte i l’empatia 

amb els altres. 

Crear converses i debats de grup tenint en compte la comunicació verbal i no verbal 

 

● Aprendre a viure junts 

Facilitar la integració i l’adaptació dels alumnes al grup-classe, al curs i al centre , fomentant el 

desenvolupament d’actituds participatives, informant-los dels seus deures i drets i millorant les 

relacions humanes dins el grup. 

Afavorir la convivència fomentant el diàleg com a via de solució de conflictes 

Educar en la inclusió, afavorint actituds que facin que tothom  se senti membre de ple dret i 

obligació, respectat, reconegut i valorat. 

Fomentar la reflexió sobre la necessitat de seguir una normativa de drets i deures, introduint 

activitats on calgui conèixer les normes vigents a l’institut, tot valorant-ne la seva idoneïtat i 

adaptació a les característiques i problemàtiques del curs en general i de cada individu en 

particular. 

 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 
Pretenem que l’acció tutorial de l’institut tingui les següents característiques: 

● Processual, és a dir, ha d’estar planificada tenint en compte l'evolució dels alumnes al llarg 

dels anys d'escolarització i, per tant, adaptar-se als canvis que experimenten a nivell de 

capacitats i interessos. Això significa, també, que el procés de recollida d'informació, la 

comunicació amb l’alumnat i les famílies i les decisions que pugui prendre l'alumne han de 

tenir continuïtat en el temps i no limitar-se a accions puntuals desconnectades entre si. 
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●  Compartida, de manera que tot el professorat del grup-classe, cicle o etapa i, en darrer 

terme, del centre, col·labori a les activitats programades, bé que amb diferent grau 

d’implicació i responsabilitat. Es tracta que el professorat s'adoni que les funcions tutorials 

són presents als objectius generals de l’etapa i que, per tant, l’àrea en què imparteix 

docència ha de col·laborar a la consecució d’aquests objectius. Cada professor, doncs, 

haurà de programar o incorporar activitats per assolir-los. 

 

● Preventiva, amb la intenció d’avançar-se a l’aparició de dificultats i, sobre tot, a la seva 

consolidació com a problemes. Les dificultats de l’alumnat poden referir-se a qualsevol 

modalitat de contingut, per això, el recull d’informació que es fa a l’inici de curs te gran 

importància per a detectar els alumnes que requereixen un suport especial. o un seguiment 

més acurat. D'altra banda, l’anàlisi dels continguts que s’han de treballar ajuda al professor 

a identificar els punts del programa on poden aparèixer dificultats i anticipar-s'hi. Es poden 

inventariar les dificultats més freqüents, i preparar materials de treball adequats o, en 

general, tenir previstes estratègies que afavoreixin la comprensió i l’aprenentatge, amb 

antelació a l’aparició de problemes. Aquesta tasca dóna un significat diferent a la 

participació de les àrees en l’orientació escolar i omple de sentit les decisions que ha de 

prendre el professorat en el procés d’avaluació formativa. 

 

● Adaptada a la diversitat de l’alumnat, tot considerant els seus diferents interessos, 

expectatives, valors, ritmes i estils de comunicació i d’aprenentatge, i traient partit del 

potencial educatiu del grup. Cada alumne és diferent i, per tant, les seves necessitats de 

suport, ampliació, comunicació o autoconeixement, són particulars. L’acció tutorial ha 

d'ajudar a trobar el suport més indicat a cada cas, aplicar-lo i revisar el seu funcionament, 

tant a nivell individual com de grup. 

 

● Orientada a la presa de decisions, entenent que aquesta és una habilitat que cal 

aprendre i, per tant, treballar-la amb l’alumnat, tenint en compte els seus interessos i 

valors. Al final de l’ESO, els alumnes hauran de decidir sobre aspectes que afecten el seu 

futur acadèmic, laboral i personal. Fóra bo que aquesta fos la culminació d’un seguit de 

decisions anteriors. Al llarg de l’ESO, l’alumne hauria d’entendre que el fet de cursar unes 

determinades matèries optatives o la decisió d'esforçar-s'hi més, condiciona les seves 

activitats del futur. Per aquesta raó és important que s’exerciti als alumnes en la decisió 

responsable. 
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●   Oberta als diferents agents educatius, com la família dels alumnes o els professionals 

de les institucions amb què col·labora el centre. L’acció tutorial és una activitat en què 

participen moltes persones i és important que ho facin de manera coherent. Es tracta, per 

tant, d’incorporar a l’acció tutorial l’opinió de la família, el suport dels professionals del medi 

on viu l'alumne, el parer dels Equips d’Assessorament i Orientació psicopedagògica 

(EAPs) o dels professionals de l’assistència social, tot establint una pauta de col·laboració 

entre les famílies, els professors i els especialistes mencionats. 

 

5. ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE LA TUTORIA 

Les accions tutorials es poden diferenciar en accions per al seguiment individual i grupal. 

  

5.1 ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL 

  

1.    Amb els alumnes  

●   Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal 

●   Entrevistes personals amb l’alumne/a. 

● Recollida d’informació dels incidents que puguin estar relacionats amb cada alumne/a i 

recerca de respostes positives davant les situacions de conflicte. 

● Coordinació del procés d’integració de l’alumne mitjançant les diferents àrees i activitats 

docents que es desenvolupen al Centre. 

 

 2.    Amb els pares  

● Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a. 

● Informació trimestral dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a. 

● Contactes telefònics i personals sempre que la situació de l’alumne/a ho requereixi. 

  

3.    Amb els professors  

 Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en referència a 

cada àrea del currículum. 

 Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les situacions que ho 

requereixin. 

 Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i reunió d’equips 

docents. 

 Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. 
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 En cas de canvi de tutor, traspàs de les carpetes de tutoria i de la informació referent a 

cada alumne. 

  

 5.2 ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL 

  

1.    Amb els alumnes 

 Es portaran a termini les activitats programades al PAT. (Veure annexos: quadern del tutor 

de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) 

  

2.    Amb els pares  

 Reunió amb el grup de pares a començament de curs amb la finalitat de: 

 Facilitar un contacte i coneixement entre el/la tutor/a i els pares de tots els alumnes del 

grup. 

 Informar-los sobre qüestions practiques de normativa i funcionament del Centre i 

programació i organització del curs. 

 Informar-los sobre aspectes concrets en la manera de desenvolupar la tutoria: seguiment 

de l’alumne/a, entrevistes, etc. 

 

3. Amb els professors 

●  Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat de: 

- Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds comuns a totes 

les àrees. 

- Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a l’aula. 

- Analitzar els problemes que puguin sorgir  al grup i buscar conjuntament solucions. 

  

● Sessions trimestrals d’avaluació: 

- Anàlisi del procés seguit pel grup pel que fa als objectius proposats conjuntament. 

- Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup. 

 

● Reunions de tutors amb coordinació de nivell d’ESO 

- Reunió setmanal a fi de coordinar diferents aspectes de tutoria: activitats, sortides, 

xerrades d’agents externs, faltes d’assistència, incidències dels alumnes... 

  

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 

Institut Marta Mata 
 

 

10 

 

6. EL PROFESSOR TUTOR 
 

6.1 FUNCIONS DEL TUTOR  
 

● Tenir un coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes i 

promoure la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu. 

● Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. - 

Tenir cura, juntament amb secretaria, dels documents acreditatius del resultat de 

l’avaluació i de la seva comunicació a les famílies.  

● Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmiques. - Mantenir una relació 

suficient i periòdica (entrevistar-s’hi una vegada al curs com a mínim) amb els familiars, 

informant-los i intercanviant estratègies. 

●  Promoure la participació dels alumnes en les activitats del centre. 

●  Dur a terme el Pla d’Acció Tutorial i les decisions que s’han anat establint en les reunions 

amb coordinació de nivell/cicle 

● Actuar com a representant del centre signant i supervisant el compliment de la carta de 

compromís educatiu.  

● Fer un seguiment de les faltes d’assistència i d’incidència de l’alumnat, del seu procés 

informàtic i de la comunicació a les famílies. 

●  Vetllar perquè els alumnes de la seva tutoria puguin rebre els suports necessaris per 

compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat 

de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.  

● Vetllar per la cohesió del grup d’alumnes promovent activitats que l’afavoreixin. 

 

 
6.2 CRITERIS DE CENTRE PER ASSIGNAR LA TUTORIA SEGONS LES NOFC 
 

Es procurarà una continuïtat de 2 anys en les tutories de 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de batxillerat, 

sempre que sigui possible. I fer que el tutor de 1r d’ESO passi a ser-ho a 2n d’ESO, el de 3r passi 

a ser-ho a 4t i el de 1r de BAT passi a ser-ho a 2n de BAT. 

Es donarà preferència a què el tutor sigui professor de matèries comunes en l’ESO o de modalitat 

en el Batxillerat.  

És convenient, sempre que sigui possible, que el tutor sigui professorat que conegui el 

funcionament del centre i dels alumnes. Per ser tutor de 1r d’ESO es tindrà en compte que sigui 

un professor que treballi per àmbits. 
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7. CRITERIS METODOLÒGICS DE LES SESSIONS DE TUTORIA DE GRUP 
 

Les sessions de tutoria de grup han de ser un espai de comunicació professor-alumne, alumne-

alumne i alumne-professor. 

El desenvolupament de les sessions de tutoria ha de ser per tant participatiu i democràtic. 

Les activitats que es proposin han de ser diverses, i s’han de plantejar amb una multivarietat 

metòdica que impedeixi caure en la rutina i l’avorriment. Això inclou la resposta a qüestionaris 

d’interès, la discussió oral, l’expressió gràfica, la lectura de textos, el visionat de pel·lícules i 

documentals, la dramatització de situacions… 

S’ha de procurar organitzar les activitats en quatre fases: 

1- Una presentació que tingui en compte allò que els alumnes ja saben del tema. 

2- Un treball de descoberta individual o en petit grup 

3- Una posada en comú 

4- Una exposició de les conclusions 

Sempre que sigui possible i en funció de la programació, s’inclourà dins les activitats de tutoria la 

participació en tallers organitzats per entitats alienes a l’institut, així com la visita a exposicions de 

temàtica relacionada que s’ofertin a l’entorn. 

En general, s’ha de propiciar l’aportació de vivències personals i l’empatia en l’aproximació als 

altres. 

  

 
8. COORDINACIÓ DE LES TUTORIES DE GRUP 
 

Els/les coordinador/es d’ESO I BAT es reuneixen setmanalment amb la coordinadora pedagògica i 

la cap d’estudis. Després, també un cop a la setmana es reuneixen amb els tutors de nivell per 

transmetre la informació. 

Mínim un cop al trimestre, es reuneixen coordinació pedagògica i orientació educativa amb els 

tutors. 

Aquestes reunions tenen la finalitat de: 
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1. Coordinar les activitats de tutoria, de manera que les que es facin en un grup, no difereixin 

significativament de les d’un altre del mateix nivell. 

2. Informar sobre les xerrades, sortides i activitats externes al centre que es faran en hores de 

tutoria grupal que pertanyen o estan relacionades amb al pla d’acció tutorial 

3. Revisar i arribar a acords i actuacions sobre faltes d’assistència, incidències i sancions dels 

alumnes del grup-classe. 

 

 
8.1 FUNCIONS DEL/LA COORDINADOR/ADE CICLE D’ESO BAT 

 
El/la coordinador/a d’ESO o BAT segons les Normes d’organització i funcionament del centre fa 

les següents funcions: 

 
● Convoca i aixeca acta de les reunions de cicle o nivell. 

● Vetllar per impulsar i coordinar els diferents àmbits de l’equip de cicle/nivell: d’acció tutorial, 

de coordinació i gestió de la convivència. 

● És responsable de l’organització del treball de síntesi, projecte de recerca o treball de 

recerca segons correspongui. 

●  Fa d’interlocutor amb l’equip directiu de la coordinació i d’altres aspectes generals del 

cicle/nivell. 

●  Impulsa l’avaluació global de l’equip de cicle/nivell i la seva tasca educativa. 

●  Consensuar amb la resta de membres del cicle/nivell els objectius a treballar durant el curs 

a partir de les propostes de millora . 

● Fa de portaveu de l’equip docent i duu a terme els acords amb coordinació pedagògica i 

caps d’estudis. 

●  Elabora, juntament amb els tutors, l’ordre del dia i la dinàmica de les assemblees de pares 

i mares del nivell 

● Avalua en memòria anual la tasca feta. 

 

 
 8.2 FUNCIONS DEL/LA ORIENTADOR/A DEL CENTRE 
 

L’orientador/a de centre segons les Normes d’organització i funcionament del centre fa les 

següents funcions: 

 Valoració de necessitats educatives de l'alumnat en l'àmbit acadèmic i escolar i  

concreció de propostes d'intervenció educativa. 
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 Atenció als alumnes diagnosticats per l'EAP (NEE) i també podran assumir alumnat amb 

determinades dificultats o trastorns que, tot i no estar dictaminats per l’EAP, l’equip docent 

consideri que necessiten l’atenció individualitzada.  

 Atenció als alumnes amb retard global en instrumentals i tècniques d'estudi.  

 Suport al professorat tutor en el desenvolupament de l'acció tutorial i en l'atenció a alumnes 

que requereixin una intervenció específica.  

 Col·laboració amb: coordinació pedagògica, cap d'estudis, departaments d'instrumentals, 

EAP.  

 Coordinació, juntament amb coordinació pedagògica de l’EAP amb el centre. 

Assessorament als departaments didàctics en la recerca de material per a elaborar els 

Plans individualitzats (PI), així com col·laboració en la seva elaboració.  

 Orientació dels alumnes cap a estudis postobligatoris 

 

 
9. RECOLLIDA I TRAPÀS DE LA INFORMACIÓ 
 
Cada grup classe tindrà un arxivador de tutoria a la sala de professors. Dins aquest arxivador hi 

haurà una carpeta per cada alumne on hi constarà: 

- La fitxa de tutoria inicial  

- L’informe de traspàs de primària a secundària 

- El registre d’entrevistes amb la família  

- Les actes d’entrevista amb la família, si s’escau 

- El full de tutoria individual, si s’escau 

- Una còpia signada del butlletí de notes de cada avaluació 

- Incidències 

- Justificants de faltes d’assistència (que s’eliminaran a final de curs) 

- Els fulls de recollida d’informació de l’alumne  

- Els fulls de seguiment de l’alumne, si n’ha tingut 

Podem trobar aquests documents a l’annex. 

En cas de canvi de tutor i /o de redistribució d’alumnes del grup aquesta informació es transmetrà 

en una reunió amb el següent tutor abans de l’inici de curs. 

 

10. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

El pla d’acció tutorial s’avaluarà cada curs tenint en compte els següents aspectes: 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 

Institut Marta Mata 
 

 

14 

 

 

- Possibles canvis normatius 

- Funcionament de les sessions de tutoria 

- Activitats i materials de les sessions de tutoria i la seva adequació a les necessitats del 

grup 

- La disponibilitat de recursos ( professorat, horaris, xerrades, tallers d’agents externs…) 

- La previsió i la programació de les actuacions a dur a terme el curs següent. 

El pla d’acció tutorial s’avaluarà amb els següents instruments: 

 Qüestionari de valoració de la tutoria que passen els alumnes de tots els grups en acabar el 

curs. 

 Reunió dels equips de tutors amb l’orientador/a del centre per avaluar la tutoria de grup 

 Reunió de la comissió d’atenció a la diversitat per avaluar l’adequació de les actuacions 

dutes a terme amb els alumnes amb NEE/ dificultats d’aprenentatge/ informes 

psicopedagògics. 

Les decisions sobre els aspectes que cal modificar es prendran en aquestes reunions. 

 

 

11. L’ACCIÓ TUTORIAL A 1R ESO 
 

Un dels objectius prioritaris de l’acció tutorial a 1r d’ESO és el de garantir una adequada 

transició de l’alumnat entre l’etapa d’educació primària i de secundària obligatòria. 

Per aquest motiu el /la coordinador/a pedagògic/a i l’orientador/a del centre es reuneixen amb els 

/les tutors/es de les escoles de primària a final de curs. En aquesta reunió és transmet la 

informació dels alumnes nous que arribaran a l’institut i es lliuren els informes de traspàs de 

primària/secundària, els resultats de les competències bàsiques, informes complementaris i plans 

individuals. 

Aquestes dades són completades per l’EAP que transmet els dictàmens, la informació dels 

alumnes amb necessitats educatives especials,  i els informes d’alumnes amb necessitats 

educatives específiques derivades de situacions socials. 

Tota aquesta informació es transmet als tutors i equip docent de primer d’ESO abans de l’inici de 

curs per tal de preveure i consensuar metodologies d’aula per atendre la diversitat de cada alumne 
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i preveure mesures específiques per aquells alumnes que ho requereixin ( PIM, pla individual, 

atenció en grup reduït, inclusió al grup de NEE…). 

L’acció tutorial de 1r d’ESO ha de vetllar per l’adaptació de l’alumne al centre i la seva 

motivació i implicació en el procés d’aprenentatge.  

Les competències, objectius i continguts es treballen de manera cíclica a tots els cursos. A 

primer, però, el pla d’acció tutorial posa especial èmfasi en el coneixement del centre i de l’etapa 

per tal d’afavorir l’adaptació de l’alumne. 

El pla d’acció tutorial a primer té com a eixos vertebradors  el coneixement del centre i l’etapa  i 

les tècniques d’estudi amb el treball de la competència d’aprendre a aprendre per tal d’afavorir  

el rendiment acadèmic en aquest curs i els posteriors. 

Inclou xerrades i tallers d’agents externs que serveixen per tractar els objectius i competències del 

PAT, com els tallers d’internet segura dels mossos o els d’educació viària de la policia local. 

A més, en cas de problemàtiques que  necessitin un tractament especial dins l’hora de tutoria, els 

tutors comptaran amb l’orientador/a per poder dissenyar activitats específiques que atenguin 

les necessitats concretes de l’alumnat.  

En aquest quadre podem observar les competències, objectius i activitats que es treballen a 1r 

d’ESO. 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R ESO 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

1r Trimestre 

1.    Presentació i acollida ·         Afavorir el coneixement dels alumnes 
·         Crear un bon clima 
·         Adonar-se que tenen moltes coses en comú 
·         Elaborar un mural amb la mà de cada alumne 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 
Aprendre a comunicar-se 

2.    Ús de l’agenda ·         Potenciar l’ús de l’agenda com a eina 
d’organització i comunicació 
·         Organitzar l’horari i el material de l’alumne 

Aprendre a aprendre 

3.    Les normes de la 
classe 

·         Conèixer i reflexionar sobre les normes 
·         Elaborar les pròpies normes de la tutoria 
·         Fer un cartell amb les normes que es penjarà a 
l’aula 

Aprendre a viure junts 

4.    Elecció de delegat ·         Conèixer les funcions del delegat 
·         Reflexionar sobre les característiques que ha de 
tenir un bon delegat 
·         Escollir delegats i delegat ambiental 

Aprendre a viure junts 

5.    Coneixem l’institut ·         Conèixer l’institut,  el seu funcionament i serveis 
·         Orientar-se pel centre 
·         Conèixer els serveis de l’institut 

Aprendre a ser autònom 

6.    El pla d’emergència ·         Saber què fer en cas d’emergència 
·         Identificar les senyals d’alarma 
·         Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació 
·         Conèixer els passos a seguir en cas de 
confinament 

Aprendre a ser autònom 

7.    L’arbre de la meva 
vida. Autoestima 

·         Afavorir el coneixement dels diferents membres 
del grup. 
·         Establir un clima de confiança que ajudi a la 
cohesió de grup 
·         Augmentar l’autoestima 

Aprendre a ser un mateix 

8.    Treball en equip ·         comprendre la importància de la col·laboració i 
el treball en equip. 
·         Estimular l’esperit de cooperació 

Aprendre a viure junts 

9.    Debatre amb 
respecte 

·         Experimentar les diferents actituds en una 
situació col·lectiva. 
·         Analitzar i comprendre els mecanismes 
d’actuació en una situació col·lectiva. 
·         Aprendre a respectar el dret dels altres a 
expressar les seves opinions. 
·         Debatre amb respecte. 
·         Prevenir conductes discriminatòries 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R ESO 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

2n trimestre 

10. Anàlisi de resultats 1r 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre els resultats 
obtinguts 
·         Prendre consciència dels àmbits en que es va 
bé i dels que s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 

11. Tècniques d’estudi. 
Planificació setmanal 

·         Conèixer la pròpia situació en relació a les 
tècniques d’estudi. 
·         Reflexionar sobre la importància de les 
tècniques d’estudi per a l’èxit escolar. 

Aprendre a aprendre 

12. Tècniques d’estudi: 
      El lloc d’estudi 

·         Reflexionar sobre l’espai d’estudi de cada 
alumne. 
·         Valorar les condicions òptimes de l’espai que 
ajudin a afavorir l’estudi. 
  

Aprendre a aprendre 

13. Tècniques d’estudi. 
Autoestima 

·         Millorar l’autoestima acadèmica Aprendre a ser un mateix 

14. Tècniques d’estudi. 
Atenció 

·         Millorar l’atenció Aprendre a aprendre 

15. Tècniques d’estudi. 
Prendre apunts 

·         Conèixer les nocions bàsiques sobre la presa 
d’apunts. 
·         Valorar el propi procés de presa d’apunts. 
·         Valorar la presa d’apunts com un element bàsic 
per a l’estudi. 

Aprendre a aprendre 

16. Pel·lícula: 
Quiero ser como 
Beckham 

·         Prevenir la discriminació racial 
·         Determinar els processos d’elaboració i 
consolidació dels estereotips a través dels quals 
valorem els gèneres, les races, l’orientació sexual o els 
grups socials segons l’edat. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a ser autònom 

17. Pel·lícula: 
Quiero ser como 
Beckham 

18. Pel·lícula: 
 Quiero ser como 
Beckham 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R ESO 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

3r trimestre 

19. Anàlisi de resultats 
2n trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre els resultats 
obtinguts 
·         Prendre consciència dels àmbits en que es va 
bé i dels que s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

20. Els estereotips 
sexistes 

·         Valorar com es veuen mútuament cada sexe i 
trencar determinats estereotips. 

Aprendre a ser un mateix 

21. Els insults ·         Reflexionar sobre el mal que poden fer els 
insults 

Aprendre a comunicar-se 

22. Pel·lícula: Los chicos 
del coro 

·         Conèixer  el funcionament de l’escola en una 
altra època. 
·         Identificar els diferents mètodes pedagògics i els 
fenòmens de la dinàmica de grups. 
·         Reflexionar sobre el paper dels càstigs 
·         Valorar el paper que la música i l’art en general 
por realitzar en cada persona. 

Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 
Aprendre a comunicar-se 23. Pel·lícula: Los chicos 

del coro 

24. Pel·lícula: Los chicos 
del coro 

25. Anàlisi de resultats 3r 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre els resultats 
obtinguts 
·         Prendre consciència dels àmbits en que es va 
bé i dels que s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

26. Valoració de la 
tutoria 

·         Valorar les activitats de tutoria Aprendre a comunicar-se 

Annexos 

Debatem un tema 
que preocupa a la 
classe 

·         Realitzar un debat amb ordre Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a viure junts 

 

 

 
12. L’ACCIÓ TUTORIAL A 2N ESO 
 

A segon d’ESO cal continuar vetllant per l’adaptació de l’alumne al centre, per aquest motiu, les 

NOFC preveuen que el tutor de segon sigui el mateix de primer. Aquest fet permet aprofundir en 

l’acompanyament de l’alumne dins de l’aula i en el centre.  

En aquest segon curs les competències i continguts es continuen treballant de manera cíclica, 

però es posa especial emfàsi en la competència d’aprendre a viure junts realitzant activitats de 

prevenció de l’assetjament i en la competència d’aprendre a ser un mateix realitzant activitats 

que afavoreixen el desenvolupament de la sexualitat de manera saludable. 
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L’acció tutorial a 2n inclou xerrades/ taller de l’agent de salut del centre amb el tema de l’ús del 

preservatiu, xerrades d’educació viària de la policia local i d’internet segura dels mossos entre 

d’altres que puguin ser d’interès per tractar els objectius i les competències del PAT. 

A més, en cas de problemàtiques que  necessitin un tractament especial dins l’hora de tutoria, els 

tutors comptaran amb l’orientador/a per poder dissenyar activitats específiques que atenguin 

les necessitats concretes de l’alumnat. 

En aquest quadre podem observar les competències, objectius i activitats que es treballen a 2n 

d’ESO. 

 

 

TUTORIA 2N ESO 

1r TRIMESTRE 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

1.    Acollida ús de l’agenda ●      Potenciar l’ús de l’agenda com a eina d’organització i 
comunicació 

●      Organitzar l’horari i el material  

Aprendre a aprendre 

2.    Les normes de la classe ●      Reflexionar sobre les normes 
●      Elaborar les pròpies normes de la tutoria 
●      Fer un cartell amb les normes que es penjarà a l’aula 

Aprendre a viure junts 

3.    Elecció de delegat ●      Conèixer les funcions del delegat 
●      Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir un 

bon delegat 
●      Escollir delegats i delegat ambiental 

Aprendre a viure junts 

4.    Els meus objectius 
aquest curs 

●      Fer una valoració de com va funcionar el curs passat. 
●      Plantejar–se els objectius per al nou curs. 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

5.    El pla d’emergència ●      Saber què fer en cas d’emergència 
●      Identificar les senyals d’alarma 
●      Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació i 

confinament 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 

6.    Tinc un problema amb 
els estudis 

●      Analitzar els aspectes que influeixen en l’estudi. 
●      Realitzar propostes de millora per afavorir l’estudi. 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser un mateix 
  

7.    Pel·lícula: Juno 
●      Apropar-nos a una realitat quotidiana: els embarassos 

adolescents. 
●      Entreveure les diferents classes socials. 
●      Reflexionar sobre les conseqüències d’un embaràs 

adolescent 

Aprendre a ser un mateix 
  

8.    Pel·lícula: Juno 

9.    Pel·lícula: Juno 

10. Autovaloració 
acadèmica 

●      Identificar els propis punts forts i febles en quan a actitud 
i estudi 

●      Reflexionar sobre si es necessari fer algun canvi 

●      Obtenir propostes de millora 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 
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2N TRIMESTRE 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

11.    Anàlisi de resultats 
primer trimestre 

●     Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
●     Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

12.   La classe ●      Reflexionar sobre aquelles conductes que dificulten el 
desenvolupament del grup classe.  

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser un mateix 

13.    Curtmetratge. Sopar per 
a dos 

●      Analitzar una situació de conflicte. 
●      Reflexionar sobre la solució del mateix. 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 

14.    Tècniques d’estudi. 
Com estudiar 

●      Conèixer els passos a seguir per estudiar un tema 
●      Iniciar-se en la lectura conscient i comprensiva d’un tema  
●      Millorar la comprensió lectora 

Aprendre a aprendre 

15.    Curtmetratge: Una 
habitació 

●      Identificar el propi estil de resolució de conflictes 
●      Aprendre a negociar en cas de conflicte 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 

16.    Tècniques d’estudi. El 
subratllat 

●      Conèixer els passos a seguir per estudiar un tema 
●      Comprendre la importància del subratllat 
●      Subratllar textos correctament 

Aprendre a aprendre 

17.    Curtmetratge: Quan tot 
s’embolica. Resolució de 
conflictes 
  

●      Diferenciar frustració i còlera. 
●      Reconèixer la pròpia còlera i la dels altres per signes 

precursors i elements desencadenants. 
●      Explorar les conseqüències negatives dels atacs de 

còlera. 
●      Aprendre les etapes de la resolució de problemes com a 

estratègia de gestió de la còlera. 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a comuncar-se 

3r TRIMESTRE 

18. Anàlisi de resultats 
segon trimestre 

●     Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
●     Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 
que s’han de millorar 
●     Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

19. Pel·lícula: Bullying ●      Reconèixer l'assetjament com a violència  
●      Reconèixer el fet que el silenci ens fa còmplices de 

l'acció que vam presenciar . 
●      Entendre l'assetjament com a problema social davant del 

qual es pot respondre de forma activa o passiva , a favor 
o en contra. 

●      Desenvolupar estratègies per a la resolució de conflictes 
davant d'una situació de violència escolar 

●      Identificar relacions negatives entre iguals . 
●      Defensar la identitat pròpia davant el grup. 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a ser un mateix 20. Pel·lícula: Bullying 

21. Pel·lícula: Bullying 

22. A casa no m’enetenen ●          Reflexionar sobre la relació que cada alumne estableix 
amb la seva família i valorar-ne la importància 

Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a viure junts 

23. A qui admiro ●      Reflexionar sobre les aptituds que valora més cadascú. 
●      Analitzar les pròpies qualitats 

Aprendre a ser un mateix 

24. Anàlisi de resultats 3r 
trimestre 

●     Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
●     Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 
que s’han de millorar 
●     Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

25. Valoració de la tutoria ●      Valorar les activitats de tutoria que s’han fet al llarg del 
curs 

Aprendre a comunicar-se 

Annexos 

Debatem un tema que  ens 
preocupa  

·         Realitzar un debat amb ordre Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a viure junts 
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13. L’ACCIÓ TUTORIAL A 3R ESO 
 

Un dels objectius principals de l’acció tutorial de 3r d’ESO és guiar l’alumne cap a la concreció de 

la presa de decisions i l’itinerari formatiu. La tutoria ha de permetre continuar la detecció i l’anàlisi 

de les habilitats i potencialitats de l’alumne per poder concretar la tria de l’itinerari formatiu de 

4t. 

Per aquest motiu, l’orientador/a del centre farà una xerrada a 3r exposant el sistema educatiu i els 

itineraris de 4t d’ESO. També es faran activitats d’autoconeixement i d’orientació. 

Igual que en la resta de cursos es continuaran treballant les competències i els objectius de la 

tutoria de manera cíclica. 

L’acció tutorial a 3r d’ESO inclou xerrades/ taller  d’educació viària de la policia local, de prevenció 

de conductes discriminatòries dels mossos i de revetlles amb precaució dels bombers entre 

d’altres que puguin ser d’interès per tractar els objectius i les competències del PAT. 

A més, en cas de problemàtiques que  necessitin un tractament especial dins l’hora de tutoria, els 

tutors comptaran amb l’orientador/a per poder dissenyar activitats específiques que atenguin 

les necessitats concretes de l’alumnat.  

En aquest quadre podem observar les competències, objectius i activitats que es treballen a 3r 

d’ESO. 
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TUTORIA 3R ESO 

1r Trimestre 

CONTINGUTS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

1. Acollida ús de l’agenda ● Potenciar l’ús de l’agenda com 
a eina d’organització i 
comunicació 

● Organitzar l’horari i el material 
de l’alumne  

Aprendre a aprendre 

2. Les normes de la classe ● Reflexionar sobre les normes 
● Elaborar les pròpies normes de 

la tutoria 
● Fer un cartell amb les normes 

que es penjarà a l’aula 

Aprendre a viure junts 

3. Elecció de delegat ● Conèixer les funcions del 
delegat 

● Reflexionar sobre les 
característiques que ha de 
tenir un bon delegat 

● Escollir delegats i delegat 
ambiental 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 

4. Els meus objectius aquest 
curs 

● Fer una valoració de com va 
funcionar el curs passat. 

● Plantejar–se els objectius per 
al nou curs. 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

5. El pla emergència ● Avaluar la motivació 
per estudiar 

● Automotivar-se per 
estudiar 

Aprendre a ser autònom 
Aprendre a viure junts 

6. El rendiment acadèmic ● Analitzar els propis 
obstacles en relació a l’estudi. 

● Elaborar propostes 
de millora del propi rendiment. 
  

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

7. La meva motivació per 
estudiar 

● Avaluar la motivació 
per estudiar 

● Automotivar-se per 
estudiar 

Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a aprendre 

Aprendre a ser autònom 

8. L’assetjament escolar ● Posar-se en el lloc 
de l’agressor la víctima i el 
públic en els casos 
d’assetjament escolar. 

● Prendre consciència 
de les conseqüències del 
bullying des dels tres papers 
  

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 

9. Els conflictes al grup I ● Analitzar diferents 
conflictes que es poden donar 
a l’aula 

● Veure el conflicte des 
de diferents punts de vista 

● Trobar estratègies 
per resoldre els conflictes 

  
 
 
 
 
 
 

Aprendre a viure junts 

Aprendre a comunicar-se 
10. Els conflictes al grup II 
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TUTORIA 3R ESO 

2n Trimestre 

CONTINGUTS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

11. Anàlisi de resultats 1r 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre 
els resultats obtinguts 
·         Prendre consciència dels 
àmbits en que es va bé i dels que 
s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora 
del rendiment 

Aprendre a aprendre 
  

12. El meu escut. L’autoestima ·         Expressar els aspectes 
positius de la personalitat 
·         Fomentar l’autoestima i la 
comunicació entre l’alumnat. 

Aprendre a ser un mateix 

13. Treballem l’autoestima 
amb contes 

·         Acceptar-se a si mateix 
·         Estimar-se tal com és 
·         Augmentar l’autoestima 

Aprendre a ser un mateix 
  

14. Pel·lícula: Las mujeres de 
verdad tienen curvas 

·         Reflexionar sobre els rols de 
les dones a la societat 
·         Prendre consciència de la 
imposició dels cànons de bellesa a 
nivell social 
·         Reflexionar sobre el concepte 
de bellesa 
·         Reflexionar sobre la virginitat 
i la sexualitat 

Aprendre a ser un mateix 
  

  
15. Pel·lícula: Las mujeres de 

verdad tienen curvas 

16. Pel·lícula: Las mujeres de 
verdad tienen curvas 

17. L’anorèxia ● Conèixer l’anorèxia 
● Valorar l’aspecte físic amb la 

mesura adequada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendre a ser un mateix 
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TUTORIA 3R ESO 

3r Trimestre 

CONTINGUTS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

18. Anàlisi de resultats segon 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre 
els resultats obtinguts 
·         Prendre consciència dels 
àmbits en que es va bé i dels que 
s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora 
del rendiment 

  

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

  

19. L’amistat ● Reflexionar sobre l’amistat. 
● Analitzar les diferents 

concepcions sobre l’amistat 
que tenen els alumnes  del 
grup. 
  

Aprendre a viure junts 
  

20. Pel·lícula: The social 
network 

● Analitzar els 
mecanismes d’influència dels 
mitjans de comunicació 
relacionats amb les emocions i 
els sentiments del públic. 

● Reflexionar sobre el 
poder dels nous grans mitjans 
de comunicació. 

● Conèixer un cas 
d’ambició empresarial que 
passa per sobre de l’amistat. 

● Ser conscients dels 
objectius de les xarxes socials 
d’internet. 

● Reflexionar sobre la 
utilització d’internet i les xarxes 
socials. 
  

Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a viure junts 

Aprendre a ser un mateix 
21. Pel·lícula: The social 

network 

22. Pel·lícula: The social 
network 

23. Pel·lícula: The social 
network 

24. Xerrada orientadora. El 
sistema educatiu 

● Introduir als alumnes 
en el sistema educatiu 

● Afavorir la tria 
d’itineraris i matèries de 4t. 

Aprendre a ser autònom 

25. Xerrada tutor/a. El 4t ESO 
al Marta Mata 

26. El sistema educatiu 

27. Autoconeixement 

Annexos 

Debatem un tema que 
preocupa a la classe 

·         Realitzar un debat amb ordre 
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14. L’ACCIÓ TUTORIAL A 4T ESO 

 

A 4t d’ESO tot i que es continuaran treballant totes les competències de l’acció tutorial de manera 

cíclica l’objectiu prioritari serà concretar l’itinerari formatiu dels alumnes. 

El tutor/a i l’orientador/a del centre  en col·laboració amb la família guiran a a l’alumne en aquest 

procés de presa de decisions. 

L’orientador/a del centre farà diverses xerrades a les tutories de 4t amb l’objectiu d’exposar 

informació sobre el sistema educatiu, el batxillerat, els cicles formatius, els ensenyaments 

esportius i artístics i els pfi. 

A més, realitzarà entrevistes individuals a tots els alumnes i famílies que així ho requereixin 

amb l’objectiu de perfilar l’itinerari educatiu. 

El centre també oferirà una xerrada als pares coordinada per l’equip directiu, l’orientador/a del 

centre i el/la coordinador/a de Batxillerat on s’exposarà informació sobre el sistema educatiu, els 

cicles formatius, els ensenyaments esportius i artístics i els pfi. A més es detallarà el currículum i 

el funcionament del Batxillerat al centre. 

Dins de les activitats de tutoria de 4t s’inclou la visita a l’Espai de l’Estudiant de Valls on els 

alumnes podran rebre informació directa de les universitats, instituts i d’altres centres educatius 

que els ajudaran a escollir les seves opcions. 

En les sessions de tutoria grupal s’informarà als alumnes de les jornades de portes obertes dels 

centres de formació professional de la zona i de les portes obertes de batxillerat del centre. 

Es potenciarà la descoberta autònoma de les opcions formatives fent ús de les fonts d’informació 

de la xarxa. 

Després de la realització de les activitats de tutoria grupals, l’assistència a les xerrades, la visita a 

l’Espai de l’Estudiant, les entrevistes individuals amb la família i l’alumne i les reunions d’equip 

docent i juntes d’avaluació, el centre lliurarà a la família un document o consell orientador  de 

caràcter confidencial i no prescriptiu amb la finalitat d’acompanyar-lo en la presa de decisions.  

El document es pot trobar a l’annex. 

Les últimes sessions de tutoria es dedicaran a l’orientació laboral amb tècniques de recerca de 

feina, elaboració del currículum, simulació d’entrevistes de feina… 
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El pla d’acció tutorial de 4t també inclou xerrades d’agents externs relacionades amb les 

competències de la tutoria com les d’educació viària de la policia, les dels mossos d’esquadra…. 

A més, en cas de problemàtiques que  necessitin un tractament especial dins l’hora de tutoria, els 

tutors comptaran amb l’orientador/a per poder dissenyar activitats específiques que atenguin les 

necessitats concretes de l’alumnat.  

En el següent quadre podem observar els continguts i activitats de les sessions de tutoria. 
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TUTORIA 4T ESO 

1r Trimestre 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

1. Acollida ús de l’agenda ● Potenciar l’ús de l’agenda com 
a eina d’organització i comunicació 

● Organitzar l’horari i el material 
de l’alumne 

Aprendre a aprendre 

2. Les normes de la classe ● Reflexionar sobre les normes 
● Elaborar les pròpies normes de la tutoria 
● Fer un cartell amb les normes que es 

penjarà a l’aula 

Aprendre a viure junts 

3. Elecció de delegat ● Conèixer les funcions del 
delegat 

● Reflexionar sobre les 
característiques que ha de tenir un bon 
delegat 
Escollir delegats i delegat ambiental 

Aprendre a viure junts 

Aprendre a comunicar-se 

  

4. El pla d’emergència ● Saber què fer en cas 
d’emergència 

● Identificar les senyals d’alarma 
● Conèixer els passos a seguir 

en cas d’evacuació 
● Conèixer els passos a seguir 

en cas de confinament 

Aprendre a ser autònom 

5. Els meus objectius aquest 
curs 

● Fer una valoració de com va 
funcionar el curs passat. 
Plantejar–se els objectius per al nou curs. 

Aprendre a aprendre 

Aprendre a ser autònom 

6. L’oportunitat de la meva vida ● Prendre consciència que cada decisió té 
les seves conseqüències 

● Valorar l’esforç i l’estudi 
Analitzar les conseqüències abans de 
prendre decisions 

Aprendre a aprendre 

Aprendre a ser autònom 

Aprendre a ser un mateix 

  

7. Entrega i anàlisis de 
preavaluacions 

·         Reflexionar i analitzar el treball realitzat 
durant el trimestre. 
·         Aportar punts de vista i propostes de 
millora sobre el rendiment de totes les 
matèries 

Aprendre a aprendre 

Aprendre a ser autònom 

8. Quadern d’orientació. 
Autoconeixement: 
personalitat i aptituds 

·         Conèixer com funcionarà l’orientació a 
4t ESO 
·         Millorar el coneixement de l’alumne 
sobre si mateix: la seva personalitat, aptituds, 
interessos i valors ocupacionals 
·         Reflexionar sobre els entorns i les 
professions que li agradaria desenvolupar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aprendre a ser un mateix 

9. Quadern d’orientació: 
Autoconeixement: 
Interessos. Valors 
ocupacionals i el meu perfil 

10. Qüestionari 
d’autoconeixement a l’aula 
d’informàtica 
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TUTORIA 4T ESO 

2n Trimestre 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

11. Anàlisi de resultats 1r 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre els resultats 
obtinguts 
·         Prendre consciència dels àmbits en que 
es va bé i dels que s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora del 
rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

12. Xerrada orientadora. El 
sistema educatiu 

·         Donar a conèixer el sistema educatiu 
·         Conèixer les opcions acadèmiques i 
professionals en cas de no obtenir el graduat 
·         Conèixer les opcions acadèmiques i 
professionals en cas d’obtenir el graduat 

  

Aprendre a ser autònom 

13. Quadern d’orientació. El 
sistema educatiu 

·         Conèixer el sistema educatiu 
·         Conèixer les opcions acadèmiques i 
professionals en cas de no obtenir el graduat 
·         Conèixer les opcions acadèmiques i 
professionals en cas d’obtenir el graduat 
·         Obtenir informació de les sortides 
formatives a la xarxa 
·         Investigar el sistema educatiu per trobar 
el propi itinerari formatiu 
·         Descobrir els estudis que vol cursar 
desprès de l’ESO 

Aprendre a ser autònom 

14. Quadern d’orientació. Els 
cicles formatius 

15. Quadern d’orientació. El 
Batxillerat 

16. Sortida a l’espai de 
l’estudiant de Valls. 

·         Obtenir informació directa de les 
universitats, instituts i d’altres centres 
educatius de la zona. 

Aprendre a ser autònom 

17. Pel·lícula. Jobs 
18. Pel·lícula. Jobs 
19. Pel·lícula. Jobs 

·         Reflexionar sobre que significa triomfar 
o tenir èxit 
·         Valorar la necessitat dels estudis 
·         Valorar altres qualitats personals que es 
necessiten per triomfar 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendre a ser un mateix 

Aprendre a ser autònom 
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TUTORIA 4T ESO 

3r Trimestre 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

20. Anàlisi de resultats 2n 
trimestre 

·         Analitzar i reflexionar sobre els resultats 
obtinguts 
·         Prendre consciència dels àmbits en que 
es va bé i dels que s’han de millorar 
·         Obtenir propostes de millora del 
rendiment 

Aprendre a aprendre 

21. Quadern d’orientació. Presa 
de decisions 

·         Reflexionar sobre les opcions 
acadèmiques que més li agraden 
·         Crear el seu itinerari acadèmic 
·         Prendre una decisió sobre els estudis un 
cop acabada l’ESO 
·         Saber on i quan ha d’anar a 
preinscriure’s 

Aprendre a ser autònom 

22. Quadern d’orientació. De 
què vull/puc treballar 

·         Definir l’objectiu professional 
·         Conèixer els passos a dur a terme per 
assolir-lo 
·         Analitzar la formació necessària per 
arribar a treballar del que vol 
·         Prendre consciència de les pròpies 
qualitats positives, interessos, aptituds... 
·         Prendre consciència de la pròpia 
experiència i valorar-la 
·         Decidir la professió de que pot i vol 
treballar a l’estiu 

Aprendre a ser autònom 

Aprendre a ser un mateix 

23. Quadern d’orientació. El 
currículum 

·         Conèixer les parts del currículum 
·         Elaborar el currículum 

Aprendre a comunicar-se 

24. Quadern d’orientació. La 
carta de presentació 

25.  La carta en resposta a un 
anunci 

·         Conèixer la importància de la carta de 
presentació i Identificar els casos en que hem 
de redactar -la 
·         Elaborar cartes de presentació 

Aprendre a comunicar-se 

26. Quadern d’orientació. Els 
canals de recerca de feina 

·         Identificar diferents maneres de buscar 
feina 
·         Conèixer i saber cercar els recursos a la 
xarxa per trobar feina 

Aprendre a ser autònom 

27. Quadern d’orientació. 
L’entrevista 

·         Analitzar que s’ha de fer i què no s’ha de 
fer en una entrevista de feina 
·         Prendre consciència de les actituds 
incorrectes per cercar feina 
·         Posar-se en el lloc d’un empresari que 
cerca un treballador 

Aprendre a comunicar-se 

Aprendre a ser un mateix 

28. Quadern d’orientació. 
Simulació d’una entrevista 
de feina 

·         Analitzar que s’ha de fer i què no s’ha de 
fer en una entrevista de feina 
·         Prendre consciència de les actituds 
incorrectes per cercar feina 
·         Posar-se en el lloc d’un empresari que 
cerca un treballador 
Analitzar diferents conductes i actituds a l’hora 
de cercar feina 

Aprendre a comunicar-se 

Aprendre a ser un mateix 

Annexos 

Debatem un tema que preocupa a la 
classe 

·         Debatre i opinar sobre un tema amb 
ordre, empatia i escolta de les opinions dels 
altres 

Aprendre a comunicar-se 

Aprendre a viure junts 

 


