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1. INTRODUCCIÓ AL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

 

El Pla d’Acció Tutorial es defineix com el conjunt d’accions educatives que 

contribueixen a desenvolupar i potenciar les capacitats dels alumnes i a orientar-los i 

assessorar-los en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

El seu objectiu és potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat 

de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes 

aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social. Així mateix, 

l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup-

classe. A més a més, també ha d’incloure el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el 

centre educatiu, integrant les funcions del tutor i la resta del professorat. 

2. OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

El centre ha de concretar els objectius i les activitats que es duen a terme i que tenen 

relació amb: 

a. L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat 

b. La cohesió i dinamització del grup classe 

c. La comunicació del centre amb l’alumnat  i, en el cas d’alumnes menors o amb 

necessitats educatives especials, amb les seves famílies 

d. La col·laboració en aspectes organitzatius del centre 

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de 

considerar el desenvolupament dels següents aspectes: 

a. Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de 

lleure, valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida. 

b. Orientació escolar: procés d’aprenentatge, perspectives de futur, entre altres 

c. Orientació acadèmica: itineraris acadèmics i professionals, situació de l’entorn, món 

laboral, entre altres 

d. Convivència i participació: relació amb els companys, participació al centre, resolució 

de conflictes, entre altres. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

L’acció tutorial es caracteritza per ser: 

Processual. Ha d’estar planificada tenint en compte el desenvolupament dels alumnes 

al llarg dels anys d’escolarització, sobretot pensant en els alumnes que cursen GES i 

altres ensenyaments que tenen continuació, com ara, l’anglès, el català i el COMPETIC. 

L’acció tutorial ha d’estar adaptada als canvis que experimenten els alumnes a nivell de 

capacitats i interessos i també pels factors externs (vida laboral, familiar, etcètera). El 

procés de recollida d’informació, la comunicació amb l’alumnat i les decisions que 

pugui prendre l’alumne ha de tenir continuïtat en el temps i no limitar-se a accions 

puntuals i descontextualitzades. 

Compartida. En aquest punt es té molt en compte si l’alumnat és menor d’edat o no, 

ja que en el cas dels alumnes menors d’edat, s’estableix comunicació amb la família per 

tal que estigui al cas del progrés del seu fill o de la seva filla. A més a més, s’informa 

puntualment a les famílies sobre els problemes de disciplina, absentisme i 

qualificacions. I per tal de poder intercanviar informació es programen reunions a 

principi de curs i en altres períodes rellevants del curs. 

Preventiva. Es duen a terme accions per tal d’evitar l’aparició de conflictes a l’aula. La 

recollida d’informació que es duu a terme a principi de curs té gran importància per a 

detectar els alumnes que requereixen un suport especial o un seguiment més acurat. 

Individualitzada. L’acció tutorial es desenvolupa segons les necessitats de cada 

alumne, posant atenció en els alumnes que necessiten adaptacions individualitzades.  

Orientada a la presa de decisions. La presa de decisions és una necessitat que cal 

aprendre i treballar-la amb l’alumnat, tenint en compte els seus interessos i valors. Al 

final de la formació, GES, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i 

PPACFGS, l’alumnat haurà de decidir sobre aspectes que afecta al seu futur acadèmic, 

laboral i personal. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

4. MARC GENERAL DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

El PAT recull les disposicions que estableix el PEC, les NOFC i diversos acords del 

claustre i el consell escolar. És l’instrument on es planifiquen accions educatives que es 

duen a terme en l’acció tutorial i s’ocupa dels objectius i l’organització de les tutories en 

cada ensenyament.  

Segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost del Departament d’Ensenyament, en  l’apartat 

sobre Acció tutorial s’especifica:  

1. El projecte educatiu de centre ha de definir el model d’acció tutorial d’acord amb els 

principis que regulen l’orientació educativa del centre. 

 2. L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen, en col·laboració 

amb les famílies, a l’assoliment de les competències personals, emocionals i socials de 

l’alumne necessàries per poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i 

professional.  

3. Es porta a terme individualment, amb un acompanyament personalitzat, i en grup, 

amb l’aplicació de propostes pedagògiques que contribueixen a la cohesió social dels 

alumnes a través de la tutoria del grup.  

4. Tots els alumnes han de disposar d’un professor tutor. Correspon al professor tutor 

la relació amb les famílies o tutors legals dels alumnes.  

5. L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professorat que intervé en un mateix 

grup. Correspon al professor tutor la coordinació de l’equip docent i l’emplenament de 

tota la documentació que sigui necessària.  

6. Les normes d’organització i funcionament del centre han de preveure els aspectes 

organitzatius i funcionals de l’acció tutorial, i els procediments de seguiment i 

d’avaluació. El centre ha de garantir, mitjançant els recursos disponibles, la coherència 

i la continuïtat de l’acció tutorial durant l’escolarització de l’alumnat. 

 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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5. CONCEPCIÓ DE LA TUTORIA AL CENTRE 

5.1 L’oferta formativa del centre 

L’oferta formativa del CFA Esparreguera està estructurada en 

-Ensenyaments inicials: català inicial i bàsic, anglès inicial i bàsic i informàtica bàsica 

-Formació bàsica: graduat d’educació secundària per a les persones adultes 

-Cursos de preparació a proves d’accés a cicles formatius de grau superior i preparació 

prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i de 45 anys. 

 

 

 

 

Ensenyaments 

de llengües 

Català 1 i 2 Objectiu Acollir les persones adultes que no tenen 

coneixements o que tenen coneixements 

bàsics de català 

Durada 105 hores 

Anglès 1 Objectiu Iniciar en el coneixement de la llengua 

anglesa en les persones adultes 

Durada 105 hores  

Anglès 2 Objectiu Aprofundir en els coneixements de la 

llengua anglesa 

Durada 105 hores 

Anglès 3 Objectiu Aprofundir en els coneixements de la 

llengua anglesa 

Durada 140 hores 
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Ensenyaments 

d’informàtica 

COMPETIC 1 Objectiu Refrescar els coneixements de l’alumnat 

en les tecnologies de la societat de la 

informació 

Durada 105 hores 

COMPETIC 2 Objectiu Actualitzar els coneixements de l’alumnat 

en les tecnologies de la societat de la 

informació 

Durada 140 hores  

COMPETIC 3 Objectiu Aprofundir els coneixements de l’alumnat 

en les tecnologies de la societat de la 

informació. 

Durada 105 hores 

 

 

 

 

Curs de preparació 

per a les proves 

d’accés  

    

 Cicles formatius de   

grau superior 

Destinat a persones adultes que volen 

accedir a un cicle formatiu de grau 

superior mitjançant la superació de les 

proves d’accés. 

Durada De setembre a maig (300 hores part 

comuna; 99 hores part específica) 

Universitat per 

majors de 25 anys 

Destinat a persones adultes que volen 

accedir a la universitat mitjançant la 

superació de les proves d’accés. 

Durada  De setembre a maig (230 hores) 

 

 

Graduat en 

Educació 

Secundària 

     

GES I 

Objectiu Assolir el primer nivell en les 

competències bàsiques de 

l’Educació Secundària. 

Durada Setembre-Juny 
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 GES II Objectiu Assolir el segon nivell en les 

competències bàsiques de 

l’Educació Secundària i obtenir el 

Graduat en Educació Secundària. 

Durada Setembre- Juny 

 

  

5.2 Trets d’identitat del centre i de l’alumnat 

 

Per poder parlar amb objectivitat de les característiques de l’alumnat cal un diagnòstic 

sobre la realitat social del municipi, i més concretament, del context del centre. 

Esparreguera és un nucli urbà que ha viscut un creixement de manera gradual però 

que, ens els últims anys s’ha estancat.  

Esparreguera presenta una societat diversa en quan a orígens de població: persones 

nascudes fora de Catalunya (majoritàriament Andalusia) i també a l’estranger. A més a 

més, hi ha força gent provinent de Barcelona.  

El nivell d’estudis de la població és baix; així un 10% de la població no té estudis i més 

de la meitat s’ha quedat únicament amb estudis de primària o secundària obligatòria. 

Tot i que l’oferta formativa és ampla no hi ha oferta de programes de segona 

oportunitat, ni de cicles formatius de grau mitjà ni superior, la qual cosa comporta una 

manca d’oportunitats per als joves  que abandonen els estudis sense el graduat d’ESO o 

només assoleixen aquest nivell i no van més enllà.  

En general, Esparreguera presenta una taxa elevada d’atur i  d’inactivitat: persones que 

no poden o no volen treballar. Aquest fet, entre d’altres, fa que ens trobem davant d’una 

població en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.  

El CFA Esparreguera és una de les oportunitat de formació continuada de la que 

disposa el municipi ja que dóna l’oportunitat que els alumnes puguin obtenir el graduat 

d’educació secundària, entre altres estudis, per poder incorporar-se al món laboral o 

continuar estudiant.  

L’alumnat del nostre centre, com els ensenyament que oferim, presenta una gran 

heterogeneïtat pel que fa a l’edat, la procedència, la seva realitat social, els seus 

interessos, etc.  
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En general es pot fer una distinció entre tres grans grups: els que cursen el GES, el que 

fan  proves d’accés i els de la resta d’ensenyaments (català, COMPETIC i anglès) tan pel 

que fa a la diferència d’edat com en la projecció acadèmica posterior.  

Des del nostre centre apliquem el PAT en tots els grups d’ensenyament tot i que es fa 

major incidència en el primer i segon grup.  

Els grups de GES, en particular, presenten una necessitat de tutorització i orientació 

més accentuada. Aquet grup és el que presenta una quantitat més elevada d’adolescents 

que comparteixen uns trets comuns: usuaris de la cultura de la imatge, estan poc 

habituats a la lectura, a la reflexió i a la conversa en els diferents àmbits socials, 

problemes familiars i  socials així com també una escolarització deficient o incompleta. 

A més a més presenten una sobreprotecció -sobretot de la família- que dificulta el camí 

i ritme de maduració personal en tots els nivells.  

Amb menor freqüència trobem joves d’entre 20 i 35 anys i amb responsabilitats 

familiars. També adults que volen estudiar ara que els fills ja són grans. I finalment, 

persones joves i adultes aturades que necessiten estudis bàsics i/o promocionen dels 

ensenyaments inicials, bàsics i proves d’accés. 

 

Els grups d’accés a grau superior i a la universitat no presenten la complexitat de 

tutorització i orientació que requereix el grup anterior ja que són persones d’edat més 

elevada i la majoria estan dins el mercat laboral. Tot i que hi ha algun cas que necessita 

més atenció individualitzada són més autònoms i presenten un mínim de 

coneixements. La tutorització en aquests grups és més informativa o de seguiment que 

no pas d’incidència sobre certes habilitats.  

Són joves majors de 18 anys amb titulació bàsica o un cicle de grau mitjà, o que s’han 

incorporat des de fa temps al món laboral i que volen reincorporar-se al sistema 

educatiu amb la prova d’accés a cicles formatius de grau superior i així poder millorar 

les seves expectatives laborals.  

Trobem persones majors de 25 anys que decideixen, per diferents motius, reiniciar els 

seus estudis amb la intenció d’incorporar-se a la universitat. També trobem adults 

aturats que fa temps que van finalitzar els estudis bàsics o secundaris i amb una 

situació laboral que els fa veure la possibilitat de poder accedir a un cicle de grau 

superior, o a la universitat.  

Finalment, els grups de llengües (català i anglès) i COMPETIC, són persones d’edat més 

adulta i amb persones a càrrec i amb un sentit de la responsabilitat i el compromís molt 
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més elevat, la qual cosa fa que l’acció tutorial només es dugui a terme en determinats 

moments i amb una finalitat informativa.  

Així trobem persones adultes que promocionen dels ensenyaments inicials. I també 

treballadors en atur, o treballadors per promocionar-se laboralment.  

Finalment, trobem persones amb estudis que volen aprendre de manera funcional les 

llengües estrangeres o millorar els seus coneixements informàtics.  

6. AGENTS QUE INTERVENEN EN L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

a) El coordinador-tutor 

Cal entendre l’acció tutorial com una responsabilitat compartida pel conjunt del 

professorat que intervé en un grup d’alumnes. Aquesta engloba els acords adoptats pel 

professorat en les reunions d’equip docent, algunes activitats d’ensenyament-

aprenentatge, o les trobades amb l’alumnat i en alguns casos amb les famílies. 

En tots els ensenyaments s’assigna un tutor/a que és el responsable del seguiment de 

l’alumnat i vetlla, especialment, per l’assoliment progressiu de les competències 

bàsiques i per la coordinació de tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a. 

A més a més, és la persona encarregada d’informar l’alumnat de totes les activitats 

realitzades al centre i promoure’n la participació de cadascun dels grups.  

Al nostre centre, el tutor/a exerceix les seves tasques durant tot el curs escolar per tal 

que sigui la persona referent de cada grup d’ensenyament. En el cas que l’ensenyament 

duri més d’un any com en el cas del GES, el tutor/a canvia del primer al segon any ja 

que es procura que la tutoria d’un mateix nivell sempre la porti la mateixa persona.  

En el cas GES el tutor/a és també qui ha de tenir cura de l’orientació curricular de 

l’alumnat per tal que s’adeqüi als seus interessos i necessitats, tan pel que fa a la seva 

situació actual, com en les seves perspectives i opcions de futur acadèmic i professional. 

Així doncs, en aquests grup, l’acció tutorial té tres moments essencials:  

a) l’acollida de l’alumnat a l’inici del curs escolar.  

b) El seguiment de l’alumnat al llarg del trimestre i fent especial èmfasi en els períodes 

de finalització d’aquests.  
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c) L’orientació, que es pot dur a terme al llarg del curs però especialment en l’últim 

trimestre per tal de fer una valoració del curs i, quan s’escaigui, una bona orientació 

acadèmica i/o d’inserció al món laboral.  

Aquestes actuacions s’organitzen en tres àmbits principals:  

 orientació personal.  

L’acció tutorial ha de fomentar una formació integral de la persona. Aquest aspecte 

inclou tant la construcció de la pròpia identitat com el fet de saber conviure i 

socialitzar-se dins d’un grup. El primer aspecte contribueix a la creació de 

l’autoconcepte per la qual cosa és important per desenvolupar-se com a persona i 

actuar amb independència i respecte vers els altres; el segon, té com a objectiu 

l’aprenentatge de la convivència en grup i socialització. Ambdós aspectes van 

estretament lligats i són de gran importància en l’adolescència.  

 orientació escolar. 

Facilitar el procés d’aprenentatge és una de les principals tasques de l’acció tutorial. 

Així doncs, cal proporcionar a l’alumne les eines necessàries que li permetin coordinar 

els diferents coneixements, la qual cosa implica desenvolupar estratègies per treballar 

la capacitat d’anàlisi, síntesi, crítica, raonament i reflexió a través de tècniques d’estudi 

que ajudin els alumnes a organitzar millor el seu temps i a planificar adequadament. És 

també important que puguin ser conscients de quines són les seves mancances per tal 

d’afrontar l’estudi tenint-les presents.  

 orientació professional.  

És essencial que l’alumne sàpiga prendre decisions sobre el seu futur i per tant,  aquest 

ha de ser un aspecte clau a treballar des la l’acció tutorial. També s’ha de potenciar el 

fet que l’alumne sàpiga enfrontar-se als processos d’elecció, tot posant al seu abast la 

màxima informació sobre les diverses opcions i itineraris possibles útils pels estudis 

futurs, o la seva integració al món laboral.  

 aspectes disciplinaris. 

Des de l’acció tutorial també és clau resoldre els possibles conflictes, o conductes 

contràries a les normes de convivència, que puguin sorgir durant el curs. Cal doncs, 

seguir el protocol disciplinari a l’aula que des del centre es té estipulat (vegeu annex 7) i 

desenvolupat amb més detall a les NOFC, que dona pautes d’actuació per aquests 

supòsits. 
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En el cas que dins de l’aula es produeixi algun conflicte, o conducta contrària a les 

normes de convivència, el professor que es trobi a l’aula provarà de resoldre-ho de 

forma immediata. Si el conflicte no es resol, o es tracta d’una conducta reincident, la 

informació es transfereix al tutor i,  si s’escau, es redacta un full d’amonestació (vegeu 

annex 5) En cas d’alumnes menors d’edat s’ha de contactar amb la família per 

informar-los i perquè signin el full d’amonestació. Si el problema persisteix o s’agreuja, 

la informació passa a l’equip directiu, i és el cap d’estudis qui, en última instància, ha de 

prendre una decisió per resoldre la situació de forma justa i satisfactòria.  

b) Els equips docents 

Si es concep l’acció tutorial com una tasca compartida entre tot l’equip educatiu, el 

professorat té un paper essencial a l’hora de dur a terme aquesta tasca, encara que no 

sigui en tutor-coordinador d’un determinat grup. S’entén doncs, que tots els membres 

de l’equip docent són responsables de l’educació integral de l’alumnat i no únicament 

transmissors de conceptes de la seva matèria.  

D’aquesta manera, cal que tot el professorat s’impliqui en les propostes del tutor per tal 

de contribuir en la seva tasca:  

- Implicant-se en les mesures de gestió del grup: control d’assistència, planificar 

estratègies d’intervenció, distribució de l’alumnat a l’aula, etc.  

- Col·laborant en la detecció de necessitats específiques que pugui presentar l’alumnat.  

- Participant en l’avaluació de l’alumnat i l’orientació en relació a la finalització dels 

estudis.  

- Transmetent informació de l’alumnat a la família i el tutor/a.  

c) l’equip directiu 

Com a màxima representació del centre, l’equip directiu també té un paper destacat en 

l’acció tutorial ja que és qui acompanya el tutor/a al llarg del curs per tal de fer un bon 

seguiment de cada alumne.  
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7. ACTUACIONS DE L’ACCIÓ TUTORIAL  

 

L’acció tutorial s’inicia amb el primer contacte que es té amb el futur alumne a l’escola 

d’adults i amb la tramesa d’informació sobre els ensenyaments que s’ofereixen al 

centre. Per aquest motiu, s’ha de considerar de forma diferent l’alumnat matriculat, 

l’antic alumnat, o el nou o futur alumnat. 

Des del CFA Esparreguera s’utilitzen diferents canals de comunicació i difusió 

d’informació adreçats i accessibles a tota la població. 

La difusió es fa a través de tríptics i cartells informatius sobre l’oferta formativa i els 

períodes de preinscripció i matrícula. 

De forma regular es pengen informacions a la pàgina web del centre: 

 http://agora.xtec.cat/afaesparreguera/.  

La rebuda de l’alumnat que està interessat en cursar alguns dels nostres ensenyaments 

es fa generalment a l’horari de secretaria, excepte en període de preinscripcions, que 

l’acollida la fan els docents, des d’on s’informa de les característiques generals de cada 

curs, els continguts, els horaris, els criteris d’avaluació, el preu i els horaris de 

matrícula, presentació i de l’inici de curs. 

7.1 Accions pel seguiment individual: 

 

1. Alumnat 

- Informació del centre/oferta educativa a l’alumat: pas previ a la 

matriculació de l’alumnat. S’ofereix la informació, tenint en compte els seus 

interessos, la seva trajectòria acadèmica. En aquest moment els futurs 

alumnes de GES, preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de 

grau superior i alumnes per la preparació per a les proves d’accés a la 

universitat han d’omplir un qüestionari/entrevista personal. 

Tanmateix, els alumnes de GES, en tots els cassos, i els alumnes d’accés a 

grau superior, que no tenen el títol de graduat en educació secundària, o que 

no han finalitzat cap cicle formatiu de grau mitjà, han de fer una prova 

d’avaluació inicial. Queda recollit al projecte curricular de centre (PCC), els 

aspectes referents a convalidacions, acreditacions o exempcions que se’n 

deriven en cada cas.   

- Presentació de curs per tutories: es facilita informació general del 

centre (normes d’organització i funcionament, horaris i disposició d’espais i 

http://agora.xtec.cat/afaesparreguera/
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aules, criteris d’avaluació, etc.) i informació rellevant de cada ensenyament  

(horaris, materials, etc ). Els grups en els quals es fa presentació són GES  I i 

II, PPACFGS i accés a la universitat per majors de 25 anys. 

- Entrevistes personals: una vegada matriculat l’alumne, se li passarà un 

model d’entrevista estàndard pels diversos ensenyaments. D’aquesta 

manera fem una recollida d’informació general de cada alumne/a. 

- Orientació: a l’alumnat en relació als resultats acadèmics i segons els 

interessos propis. 

- Recollida d’informació específica de l’alumnat: es tracta 

d’informació sensible, relacionada amb cadascun dels alumnes, que obliga a 

una cerca de respostes constructives davant de situacions potencialment 

conflictives. Aquest punt esdevé de gran importància i és capital la bona 

coordinació de tot l’equip docent. 

-  Seguiment de l’evolució de l’alumnat: el seguiment és continu al llarg 

de tot el curs escolar. A través d’una entrevista personal al final de cada 

trimestre, que complementa la que es fa a l’inici del curs, es poden  detectar 

mancances de l’alumnat i observar quina és la seva evolució a través de 

l’observació dels seus resultats acadèmics i la seva conducta envers els 

membres de la comunitat educativa. Aquesta informació permet una millor 

orientació per continuar amb èxit la resta del curs o cursos escolars. 

D’aquesta manera fomentem la participació activa de l’alumnat en l’anàlisi 

dels resultats periòdics i en la projecció de propostes de millora. Tanmateix 

fomentem altres aspectes com la integració en el centre educatiu i grup 

classe, canvis en l’entorn pròxim, que puguin influir positivament en la vida 

acadèmica de l’alumne/a.  

- Prevenció de baixes per absentisme:  a través de les reunions 

setmanals es farà un seguiment de l’assistència de l’alumnat, quadern de 

notes i enregistraments de les faltes d’assistència amb un document Excel 

comú per a tots els docents, per als ensenyaments compartits.  

 

2. Amb els pares ( en el cas dels alumnes menors d’edat) 

 

- Entrevista inicial ( presencial) amb els pares o tutors legals de l’alumne.  

- Entrevista trimestral (al final de cadascun dels 3 trimestres) per 

informar dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a i la seva 

evolució. 

- Contactes telefònics i/o presencials sempre que la situació ho requereixi.  
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3. Amb l’equip docent 

 

- Recollida sistemàtica d’informació sobre l’evolució de cada alumne/a en 

referència a cada àrea i de forma global i que el tutor comparteix amb la 

resta de professorat a les reunions d’equip docent. 

- Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne/a, davant les 

situacions que ho requereixin. 

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

reunió d’equips docents. 

7.2 Accions per al seguiment grupal: 

 

El desenvolupament i seguiment grupal es durà a terme a l’aula, lloc de trobada del 

grup-classe. És responsabilitat dels docents: 

- Afavorir el coneixements dels membres del grup, a través d’activitats (situacions 

puntuals) al llarg de les sessions lectives. 

- Organitzar l’aula de manera que hi hagi una interrelació com a grup per a tot el 

curs.  

Les activitats extraescolars afavoreixen les relacions de l’alumnat com a grup, per la 

qual cosa s’ha de motivar a l’alumnat a participar en les diferents activitats que es 

programen a l’inici de curs. Alguns dels exemples: sortides al CFA Víctor Català 

(presó Can Brians 2), sortides a la Colònia Sedó (d’Esparreguera), Caixa Fòrum 

(Barcelona), festa de Nadal, festa de final de curs i partits de futbol entre els docents 

i els alumnes.  

8. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

Al final de cada curs es farà una avaluació global del pla, del seu compliment, i de la 

seva concreció al llarg del curs, i s’informarà al Consell Escolar d’aquesta valoració.  

De forma regular, es revisarà els aspectes del PAT que es considerin necessaris. 
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9. ANNEXES  

ANNEX 1 Orientacions entrevista 

L’entrevista inicial de curs és el primer contacte que s’estableix amb l’alumnat. És 

important aprofitar aquest espai per generar la confiança i la complicitat que ha de 

marcar la relació entre l’alumne i l’escola/coordinador al llarg del curs.  

Amb la finalitat de crear un clima adequat, cal procurar que l’espai sigui acollidor i 

tranquil. L’entrevista ha de permetre: 

- Establir un vincle amb l’alumnat. 

- Recollir dades sobre l’alumnat. 

- Donar a conèixer a l’alumnat dades sobre l’escolarització de l’alumne/a. 

- Intercanviar idees, inquietuds i opinions que ens permeten entendre 

l’alumne/a. 
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ANNEX 2 Entrevista inicial -  alumnat de ges 

 

DADES PERSONALS 

Nom: ...........................................Cognoms: ........................................ 

 

DADES ACADÈMIQUES 

 Fins quin curs vas estudiar? 

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

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

 

 Per què vas deixar els estudis obligatoris? 

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

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

 

DADES LABORALS 

 

 Actualment treballes? 

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

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

 

 Ens podries explicar breument la seva experiència laboral?  

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

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

 DADES D’INTERÉS 

 Per què has vingut a estudiar al CFA Esparreguera? 

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

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

 Quin és el teu espai d’estudi ? 

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

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

 

 Quantes hores a la setmana creus que dedicaràs a estudiar? 

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

............................................................................... 
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ANNEX 3: Full seguiment de l’alumnat  ( per al tutor/a) 

 

 

Nom de l’alumne/a: 

_____________________________________________________________________________Ensenyament:_____________________

____Curs:____________________ Trimestre: _______ 

 

 
 
 
 
 

ASPECTES 
PERSONALS 

 
 
 
 
 
 

Puntualitat/assistència Relació amb 
el 

professorat 

Relació 
amb el 

grup 
classe 

Conducta/actitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

ASPECTES 
ACADÈMICS 

 

Relació i comprensió 
de conceptes 

Materials 
treballs i 

deures 

Actitud i 
esforç 

Progressió en 
l’aprenentatge 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

MATÈRIES  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 
 

 
Assistència a les reunions i entrevistes 

 
Interès del procés 

d’aprenentatge del fill/a 

FULL DE SEGUIMENT DE L’ALUMNAT  
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RELACIÓ FAMÍLIA 
– ESCOLA 

 
(si són menors 

d’edat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBSERVACIONS  
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ANNEX 4: Full seguiment de l’alumnat ( per a tot l’equip docent)  

Nom de l’alumne/a: 

Curs:  

OBSERVACIONS GENERALS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA AMB ELS PARES/TUTORS/ALUMNES MAJORS D’EDAT: 
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MATEMÀTIQUES CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES SOCIALS 
Qualificació primer 
examen: 

Qualificació primer 
examen: 
 
 

Qualificació primer 
examen: 
 
 

Procediments: Procediments: Procediments: 

Actitud: Actitud: Actitud: 

Observacions: Observacions: Observacions: 

LLENGUA CATALANA LLENGUA 
CASTELLANA 

LLENGUA 
ESTRANGUERA 

Qualificació primer 
examen: 

Qualificació primer 
examen: 

Qualificació primer 
examen: 

Treball personal: Treball personal: Treball personal: 

Actitud: Actitud: Actitud: 

Observacions: Observacions: Observacions: 
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ANNEX 5: Full d’amonestació 

 
Full d’amonestació 
 

Data:  
      Professor/a:  
      Alumne/a:  
      Ensenyament:  
 
 
FETS ESDEVINGUTS:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS DE L’ALUMNAT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del professor                 Segell del centre        
 Signatura de l’alumne 

 (pare, mare 
o tutor cas de menors) 
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ANNEX 6: Enquesta sobre el grau de satisfacció dels alumnes del CFA 

Esparreguera 

 
ENQUESTA SOBRE EL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES DEL CFA 

ESPARREGUERA 
 

Respon la següent enquesta sobre quin és el teu grau de satisfacció en relació a la 
tutoria, a l’ús de les TIC a l’aula, i a la convivència en el centre al CFA Esparreguera 
durant el curs 2016-17. 
Tria, en cada cas, una de les quatre possibles respostes sobre el teu grau de satisfacció: 
- Gens satisfet 
- Poc satisfet 
- Bastant satisfet 
- Molt satisfet 

 
A/ Grau de satisfacció en relació a la tutoria 

 

1. Estàs satisfet del seguiment i orientacions generals que has rebut per part del 
tutor/a? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

2. Consideres adequat i suficient el nombre de reunions  individualitzades que has 
tingut (o amb la teva família, si ets menor d’edat) amb el teu tutor/a? 

 
GENS    POC   BASTANT   MOLT 

3. Estàs satisfet de les orientacions que has rebut per part del tutor/a  de les 
opcions que tens de seguir estudiant un cop acabat el curs actual? 

 
 
GENS    POC   BASTANT   MOLT 

Suggeriments de millora: 
 

 

 

 

 

B/ Grau de satisfacció en l’ús de les TIC (noves tecnologies) a l’aula 

 

4. Creus que el CFA Esparreguera disposa de l’equipament adequat (portàtils, 

ordinadors, pissarres digitals...) per  a l’ús de les noves tecnologies? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

 

5. Penses que la utilització de les noves tecnologies tant a l’aula com a casa teva,  
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faciliten la comprensió i l’aprenentatge de les diverses matèries que estudies? 

 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

6. Estàs  content de l’ús de les noves tecnologies (portàtils, dispositius mòbils...) 

que fas servir per a dur a terme les diferents activitats proposades? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

7. L’ús que fa el professorat de les noves tecnologies és l’adequat?  

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

Suggeriments de millora: 

 

 

 

 

 

C/ Grau de satisfacció en relació a la convivència al centre 

 

8. En termes generals, consideres adequada i positiva la teva relació amb els 

professors que has tingut durant aquest curs escolar? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

9. En termes generals, consideres que has tingut una bona relació amb els teus 

companys de classe durant aquest curs escolar? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

 

10. Valores positivament la relació que hi ha a l’escola d’adults entre els diferents 

membres de la comunitat educativa (alumnes, professors, personals d’administració i 

serveis...) ? 

GENS    POC   BASTANT   MOLT 

 

Suggeriments de millora: 
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ANNEX 7: Protocol disciplinari a l’aula  

 

PROTOCOL DISCIPLINA A L’AULA 

1/  Davant d’un conflicte a l’aula i per evitar que vagi a més,  s’ha de seguir el següent 

protocol: 

- Es fa una advertència oral a l’alumne 

- Se li pot dir que constarà negativament en l’avaluació en l’apartat de 

comportament 

- Se’l pot reubicar dins de l’aula i donar-li una tasca extra perquè la faci, a part del 

grup 

- Es pot sortir fora de la classe amb l’alumne per parlar un moment, privadament 

amb ell i amb la porta tancada,  per fer-li canviar d’actitud o preguntar-li si li 

passa alguna cosa en concret. 

- Se’l pot convidar a que vagi al lavabo perquè reflexioni i torni amb una altra 

actitud 

- Si tot això no funciona se li dóna un ultimàtum clar que si no desisteix 

immediatament de la seva actitud serà expulsat de classe. 

 

2/  Si s’han provat tots aquests mètodes de contenció, o l’alumne fa un acte greu 

d’indisciplina o una ofensa cap el professor o un alumne, o es tracta d’un alumne que 

reiteradament  té aquestes actituds a classe, es passa a la següent fase: 

* El professor expulsa l’alumne de classe, seguint el següent protocol: 

- En cas que l’alumne sigui major d’edat, pot marxar del centre i tornar, en tot 

cas, quan comenci la següent classe. 

- En cas d’alumne menor d’edat: 

- El professor revisa el full de guàrdies de professorat 

- Si hi ha cap professor disponible, el professor envia una alumne/a de confiança 

perquè vagi a buscar el professor de guàrdia  a la sala de professors . Li ha de 

lliurar una tasca a l’alumne. Professor de guàrdia i alumne van, preferiblement, 

a una aula que estigui lliure (aula 203) 

- Si no hi hagués cap professor de guàrdia, el professor s’absentarà 

momentàniament de l’aula i acompanyarà l’alumne a la sala de professors, amb 

una tasca determinada i quedarà sota la vigilància de la Montse o la Rosa, si hi 
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és en aquell moment. Se li advertirà a l’alumne que si durant aquest temps 

segueix manifestant mal comportament, el professor (o la Montse) trucarà de 

forma immediata a la família perquè se l’emportin a casa o en tot cas que en 

donin consentiment perquè marxi pel que resta de dia. 

 

- En tots els casos el professor que expulsa un alumne ha de redactar, durant les 

següents 24h, o excepcionalment 48h, el full d’amonestació corresponent. Tant 

l’amonestació escrita com tota la informació necessària la farà arribar al tutor/a 

i si no pogués ser, a qualsevol membre de l’equip directiu, el més ràpid possible. 

 


