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INTRODUCCIÓ 

 

La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de "contribuir 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. 

  

En aquest sentit, cal treballar la tutoria com un conjunt d'activitats educatives 

interrelacionades destinades a l'entrenament i l'hàbit de les competències següents: 

  

● 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) 
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● 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) 
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1. PLA D’ACOLLIDA 

 

L’acció tutorial a l’INS L’ESTATUT inclou un pla d’acollida consistent en un conjunt 

d’actuacions per facilitar als i a les alumnes procedents de primària una ràpida 

integració al nostre institut i una bona adaptació a la nova etapa que comencen, així 

com per garantir la integració de qualsevol alumne o alumna que arribi al centre per 

cursar qualsevol nivell de qualsevol cicle o etapa i en qualsevol moment. 

 

De la mateixa manera, el Pla d'Acollida inclou també les actuacions a fer en els casos 

d'arribada d'alumnat nouvingut procedent d'altres centres de secundària, d'altres 

sistemes educatius i també per al professorat. 

 

Així, els documents específics PLA D’ACOLLIDA ESO I BAT I PLA D’ACOLLIDA CICLES 

A L’INS L’ESTATUT desenvolupen amb detall les accions, i la seva seqüència, que 

tenen a veure amb l’acollida de l’alumnat nouvingut al centre:  

PE1_INS_DOC_07 

 

Pla d’acollida general: 

https://drive.google.com/drive/search?q=pla%20d%27acollida 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/search?q=pla%20d%27acollida
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2. TUTORIA  

 

2.1 Tasques del tutor/a  

 

2.1.1 El tutor o la tutora del grup és responsable del seguiment de l'alumnat, 

especialment pel que fa al progressiu assoliment de les competències bàsiques, i de 

la coordinació, a aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix 

alumne o alumna. 

 

2.1.2 És el primer responsable de facilitar la integració al centre dels alumnes que té 

a la seva tutoria i a les activitats que s’hi desenvolupen, i ha de jugar el paper 

d’adult de referència per a aquest alumnat pel que té a veure amb la vida al centre. 

 

2.1.3 Gestionar i tenir al dia la informació sobre l’alumnat del grup (en format paper 

o digital) 

 

2.1.4 Fer el seguiment de la trajectòria personal i acadèmica de cada alumne/a. 

 

2.1.5 Col·laborar en l’orientació personal, acadèmica, i professional dels alumnes 

que té a la seva tutoria.  

 

2.1.6 Mantenir el contacte habitual amb les famílies o tutors legals dels alumnes, per 

informar-los del procés d’aprenentatge, de l’assistència a les activitats del centre i 

qualsevol altra qüestió adient, d’acord amb els criteris establerts per la direcció. 

 

2.1.7 Portar el control de les faltes d’assistència dels alumnes que té a la seva 

tutoria, rebre’n i admetre’n les justificacions, i transmetre aquesta informació al 
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coordinador/a del nivell i al cap d’estudis del centre. 

 

2.1.8 Transmetre a cada alumne/a qualsevol suggeriment, recomanació,resolució, 

etc. dels equips docents.  

 

2.1.9 Actuar en qualsevol incident en què es vegi involucrat un alumne/a de la seva 

tutoria. 

 

2.1.10 En cas de conflicte, actuar com a intermediari/a entre el grup i els 

professors/es de l’equip docent.  

 

 

2.2 Col·laboració amb els/les tutors/es  

2.2.1 El professorat de cada equip docent proporcionarà als/les tutors/es tota la 

informació significativa que pugui contribuir a millorar i facilitar la seva 

tasca. 

2.2.2 Els/les coordinadors/es de nivell, psicopedagog/a i membres de la junta 

directiva donaran sempre que calgui suport als tutors/es. Aquest suport 

podrà ser 

2.2.2.1 Acompanyar-lo/a o substituir-lo/a en entrevistes 

2.2.2.2 Preparar documentació 

2.2.2.3 Contactar amb altres instàncies o institucions 

 

2.3 Recopilació d’informació significativa 

2.3.1 Els tutors i tutores disposaran d’accés als documents grups tutoria que els 

correspongui amb dret a edició. 

2.3.2 A més, haurà de conèixer i tenir accés a la informació següent de cada alumne 
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i alumna: 

2.3.2.1 Les dades de procedència de l'escola de primària (consten a l'expedient 

de l'alumnat a Secretaria i al document Grups tutoria, en suport 

informàtic al drive d'insestatut) 

2.3.2.1 La dades personals de l'alumnat (consten a l'expedient de l'alumnat a 

Secretaria) 

2.3.2.3 Un resum de les entrevistes del tutor/a amb l’alumne o alumna i amb 

la seva família, i de possibles comunicacions (en paper o per correu 

electrònic) trameses als pares o tutors 

2.3.2.4 Referències de intervencions de l’EAP o psicopedagog/a si és el cas 

2.3.2.5 Còpies d’informes a/de Serveis Socials si s’han produït 

2.3.2.6 Còpia dels informes per faltes de disciplina greus (expedients, 

amonestacions ...) en cas d’existir 

2.3.2.7 Còpia d’informes mèdics si s’escau 

2.3.2.8 Còpies dels seus resultats acadèmics (actes avaluació; disponibles al 

programa SAGA o a Secretaria) 

2.3.2.9 Qualsevol altre document o informació que el/la tutor/a consideri 

interès per al coneixement i seguiment de l’alumne/a. 

2.3.3 La consulta de la informació de l’alumne/a estarà oberta al     professorat (i a 

l'EAP si correspon) exclusivament 

2.3.4 Tota la informació de què disposa l’institut sobre l’alumnat és confidencial. 

 

2.4 Aspectes organitzatius de la tutoria  

La tutoria es part fonamental de la funció docent. El professorat 

funcionari del claustre podrà exercir com a tutor quan 

correspongui, previ nomenament per part del director del 

centre i tenint en compte que, a l'ESO, la persona tutora ha de 
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ser professor o professora dels crèdits comuns d'alguna de les 

àrees  

 

2.4.1 Objectius generals de l’activitat de tutoria amb el grup (crèdit de 

tutoria) 

2.4.1.1 Fer conèixer als/les alumnes l’organigrama del centre i orientar-los en el 

sistema de relacions que implica. 

2.4.1.2 Fer conèixer als alumnes les normes d'organització del centre i les normes 

de disciplina 

2.4.1.3 Fer conèixer i implicar als alumnes en els projectes d’innovació del centre. 

2.4.1.4 Canalitzar i estimular la participació de la classe a les activitats col·lectives 

del centre. 

2.4.1.5 Vetllar per la bona harmonia i convivència del grup - classe i promoure totes 

aquelles iniciatives que l’afavoreixin. 

2.4.1.6 Orientar i coordinar la reflexió col·lectiva que el grup - classe va fent al 

llarg del curs sobre el seu aprenentatge i resultats, i en especial en relació a 

les tres sessions d’avaluació trimestrals. 

2.4.1.7 Atendre en primera instància i resoldre, sempre que pugui, qualsevol 

conflicte que afecti al grup - classe com a tal. 

2.4.1.8 Transmetre al grup - classe qualsevol recomanació, suggeriment, resolució, 

etc. de l’equip docent. 

2.4.1.9 Treballar el eixos transversals del currículum, d’acord amb la programació 

del crèdit de tutoria de cada nivell. 

  

2.4.2 Crèdit de Tutoria 

 

2.4.2.1 Per a cada nivell d’ESO I Batxillerat l’equip de coordinació establirà  un pla 
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de treball que es durà a terme en el marc del crèdit de Tutoria i que es 

reajustarà i adaptarà a les característiques i necessitats de cada grup - 

classe en la mesura en què sigui necessari  

 

2.4.2.2 Hi haurà reunions periòdiques del tutors/es dels diferents nivells, 

convocades per la Coordinació Pedagògica, per tal de garantir la coherència 

del desenvolupament de la tutoria i fer el seguiment i l'avaluació de les 

activitats que es realitzen.  

2.4.2.3 El pla de treball del crèdit de Tutoria es valorarà a fi de curs, de tal manera 

que d’un curs per l’altre es pugui actualitzar el que calgui 

 

2.4.2.4 El Crèdit de Tutoria inclourà com a prioritat i sempre adaptats a les 

característiques de cada nivell materials per: 

 

2.4.2.4.1 Afavorir el coneixement i la integració dels grups - classe 

2.4.2.4.2 Reflexionar sobre la trajectòria acadèmica i personal de cadascú 

2.4.2.4.3 Conèixer l’evolució personal pròpia de l’adolescència i de prevenció 

de conductes de risc 

2.4.2.4.4 Reforçar l’aprenentatge de tècniques d’estudi, organització del 

treball i gestió de l’agenda 

2.4.2.4.5 Reforçar l’orientació acadèmica i professional 

2.4.2.4.6 Conèixer i reflexionar sobre els problemes generals de la nostra 

societat i, en general, el món en què vivim 

 

2.5 Col·laboració externa 

Amb la finalitat de treballar de la millor manera possible tots els temes tractats al 

crèdit de Tutoria es tendirà a buscar i optimitzar la col·laboració d’institucions 
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diverses que puguin proporcionar-nos materials, xerrades per a l’alumnat, formació 

per al professorat i pares, o similar. En especial, es procurarà un aprofitament òptim 

de l’oferta del Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de la ciutat. 
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3. OBJECTIUS I ACTIVITATS DEL CRÈDIT DE TUTORIA 

 

Les activitats es troben a les webs de tutoria de 1r i 2n i de 3r i 4t d’ESO. Les podeu 

consultar seguint els enllaços:  

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-1r-i-2n-eso/ 

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-3r-i-4t-eso/ 

 

Els objectius per cursos es detallen a continuació: 

 

3.1 L’ACCIÓ TUTORIAL A 1r ESO 

1r TRIMESTRE 

3.1.1 Desenvolupar habilitats d’autoconeixement, coneixement del grup i 

millora de l’autoestima 

3.1.2 Conèixer la normativa i els òrgans de participació del centre 

3.1.3 Fomentar la cohesió grupal 

3.1.4 Fomentar l’autoconeixement, el coneixement del grup i millorar l’autoestima 

3.1.5 Conèixer la forma d’actuació correctA en casos de confinament i 

evacuació del centre 

 

 

2n TRIMESTRE 

3.1.6 Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes interpersonals i dinamitzar el 

programa de mediació del centre 

3.1.7 Desenvolupar habilitats de competència social 

3.1.8 Observar i desenvolupar hàbits de reflexió sobre els canvis físics i psicològics a 

l’adolescència  

3.1.9 Desenvolupar hàbits de salut  

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-1r-i-2n-eso/
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-3r-i-4t-eso/
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3.1.10 Prevenir la discriminació per causa de la diferència de gènere  

 

3r TRIMESTRE 

3.1.11 Desenvolupar hàbits d’estudi 

3.1.12 Desenvolupar habilitats per a la presa de decisions quant al futur professional 

3.1.13 Desenvolupar el respecte pel medi ambient 

3.1.14 Desenvolupar valors cívics i de convivència 

 

3.2 L’ACCIÓ TUTORIAL A 2n ESO 

1r TRIMESTRE 

3.2.1 Desenvolupar habilitats d’autoconeixement, coneixement del grup  

3.2.2 Conèixer la normativa i els òrgans de participació del centre 

3.2.3 Fomentar la participació escolar i la cohesió grupal 

3.2.4 Desenvolupar hàbits de convivència  (habilitats cognitives) 

3.2.5 Conèixer la forma d’actuació correcta en casos de confinament i 

evacuació del centre 

 

 

2n TRIMESTRE 

3.2.6 Desenvolupar habilitats de competència social 

3.2.7 Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes interpersonals i dinamitzar el 

programa de mediació del centre 

3.2.8 Desenvolupar hàbits i tècniques  d’estudi 

 

3r TRIMESTRE 

3.2.9 Desenvolupar hàbits de salut 

3.2.10 Desenvolupar habilitats per a la presa de decisions quant al futur professional 
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3.2.11 Desenvolupar el respecte pel medi ambient 

3.2.12 Desenvolupar valors cívics i de convivència 

 

3.3 L’ACCIÓ TUTORIAL A 3r ESO 

 

1r TRIMESTRE 

3.3.1 Conèixer els hàbits de treball adquirits a 1r cicle 

3.3.2 Conèixer la normativa i els òrgans de participació del centre 

3.3.3 Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes interpersonals i 

dinamitzar el programa de mediació del centre 

3.3.4 Conèixer la forma d’actuació correcta en casos de confinament i 

evacuació del centre 

 

2n TRIMESTRE 

3.3.5 Desenvolupar habilitats de participació en el centre 

3.3.6 Desenvolupar habilitats d’autoconeixement i de relacions interpersonals 

3.3.7 Desenvolupar hàbits i tècniques d’estudi 

3.3.8 Desenvolupar habilitats de convivència i de millora de la cohesió del grup 

 

3r TRIMESTRE 

3.3.9 Desenvolupar habilitats per a la presa de decisions quant al futur professional 

3.3.10 Desenvolupar hàbits de salut  

3.3.11 Desenvolupar el respecte pel medi ambient 

 

3.4 L’ACCIÓ TUTORIAL A 4t ESO 

1r TRIMESTRE 

3.4.1 Conèixer els hàbits de treball adquirits fins ara a l’ESO  
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3.4.2 Desenvolupar habilitats de participació en el centre 

3.4.3 Conèixer la normativa i els òrgans de participació del centre 

3.4.4 Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes interpersonals i dinamitzar el 

programa de mediació del centre  

3.4.5 Conèixer la forma d’actuació correcte en casos de confinament i evacuació del 

centre 

 

2n TRIMESTRE 

3.4.6 Desenvolupar hàbits de salut 

3.4.7 Desenvolupar habilitats de tolerància 

3.4.8 Desenvolupar hàbits i tècniques d’estudi 

3.4.9 Desenvolupar el respecte pel medi ambient 

 

3r TRIMESTRE 

3.4.10 Orientar l’alumne en les sortides després de la ESO 

3.4.11 Desenvolupar habilitats d’autoconeixement  

 

3.5 L'ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT 

Podeu consultar el web de tutories per al batxillerat: 

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-batxillerat/ 

 

 

 

4. SORTIDES I XERRADES DE SUPORT A LES TUTORIES 

 

4.1 1r d’ESO 

● Sortida de cohesió de grup a Ca N'Oriol 

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/tutories-batxillerat/
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● Colònies durant el primer trimestre, que formen part del pla d'acollida 

● Revisió bucodental 

● Prevenció del tabaquisme 

● Sortides relacionades amb el coneixement de Rubí (treball transversal) 

● Sortida lúdica de final de curs 

 

4.2 2n d’ESO  

● Sortida de cohesió de grup a Ca N'Oriol 

● Xerrada per a la prevenció de l’alcoholisme 

● Vacunacions 

● Colònies durant el segon trimestre 

● Sortides relacionades amb el coneixement de Barcelona (treball transversal) 

● Sortida lúdica de final de curs 

 

4.3 3r d’ESO 

● Sortida al teatre "No em ratllis" sobre pressió de grup i presa de decisions 

● Participació al programa Teixint Xarxes, de la Universitat de la Pau 

● Participació al programa Parlem de drogues, de la Caixa 

●    Sortida lúdica de final de curs 

 

4.4 4t d’ESO 

● Sortida al teatre "Que sí, vida" sobre la SIDA 

● Sortides relacionades amb l'orientació acadèmica i professional (projecte de 

recerca) 

● Sortida lúdica de final de curs 

● Viatge de final d'etapa 
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4.5 Batxillerat  

● Sortides relacionades amb l'orientació acadèmica i professional (Porta22, Saló 

Estudia, Portes Obertes de la UAB) 

● Sortida lúdica de final de curs 

● Viatges de final de curs i d'etapa 
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5. PLA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

L'orientació acadèmica i professional complementa de manera gradual l'aprenentatge 

competencial de l'alumne, i per aquesta raó ha de formar part del Projecte educatiu 

de centre, encaminat a donar resposta tant a la projecció professional com a la 

continuïtat formativa dels alumnes. 

  

Els objectius d'aquesta orientació, com a eina de millora de l'alumne des de la 

perspectiva acadèmica, social i de l'orientació professional, són: 

  

Perfilar i concretar l'itinerari formatiu dels alumnes d'acord amb els seus 

coneixements, habilitats i actituds. 

Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través 

d'eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal. 

Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d'informació 

que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals. 

 

5.1 Orientació a l’alumnat que abandona l’ESO en fer 16 anys 

5.1.1 L’orientació de l’alumnat amb risc d’abandonament del sistema educatiu en 

fer 16 anys es considera prioritària 

5.1.2 És sempre personalitzada 

5.1.3 S’inicia, generalment, els mesos immediatament anteriors a la data de 

compliment dels 16 anys 

5.1.4 Adreça l’alumnat preferentment als programes de qualificació professional 

inicial (PQPI) o a altres programes de transició al treball 

5.1.5 Es fa amb coneixement i participació de les famílies 

5.1.6 Els psicopedagogs del centre supervisen l’orientació de l’alumnat que deixi el 

centre abans d’obtenir el graduat de l’ESO 
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5.2 Orientació a l’alumnat de 3r curs d’ESO 

5.2.1 L’alumnat de 3r d’ESO rep informació sobre les matèries optatives del 

currículum de 4t d’ESO 

5.2.2 Rep informació sobre els currículums de Batxillerat i de Cicles Formatius de 

Grau Mitjà i la seva relació amb les matèries optatives de 4t d’ESO 

5.2.3 Si s’escau rep orientació a l’hora de decidir el seu currículum de 4t d’ESO 

5.2.4 Rep orientació personalitzada en la mesura en què la necessita, amb 

coneixement i participació de les famílies 

5.2.5 Durant el 3r trimestre, el DOAD col·labora en la tutoria per tal de reforçar 

aquesta informació i orientació dels alumnes 

5.2.6 El DOAD col·labora activament en l’orientació que es fa als alumnes de 3r 

d’ESO dins les tutories. 

 

5.3 Orientació a l’alumnat de 4t curs d’ESO 

5.3.1 Rep informació sobre els currículums de Batxillerat i de Cicles Formatius de 

Grau Mitjà, en especial els que s’imparteixen al municipi, en el marc de les 

activitats de tutoria de grup 

5.3.2 Realitza el Projecte de recerca sobre el disseny del seu itinerari personal, 

coneixement del món laboral i professional  i estratègies d’inserció  

5.3.3 Si s’escau rep orientació a l’hora de decidir el seu currículum de Batxillerat o 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i preinscriure-s’hi 

5.3.4 Rep orientació personalitzada en la mesura en què la necessita, amb 

coneixement i participació de les famílies 

5.3.5  Rep el document orientador en què s'especifica quins estudis recomana 

l'equip docent, després de l'avaluació ordinària o extraordinària. 
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5.4 Orientació a l’alumnat de 1r de Batxillerat  

5.4.1 En el marc de la tutoria, l’alumnat de 1er de Batxillerat rep assessorament a 

l’hora de redefinir, si cal, el seu currículum i preinscriure’s a 2on 

5.4.2 L’alumnat que decideix reorientar-se cap a cicles formatius o altres estudis 

rep informació i assessorament amb coneixement i participació de les 

famílies 

 

5.5 Orientació a l’alumnat de 2n de Batxillerat 

5.5.1 Rep informació sobre els currículums dels estudis superiors 

5.5.2 Rep orientació en petits grups d’alumnes amb un perfil acadèmic i/o 

d’interessos similar 

5.5.3 Rep orientació personalitzada si la necessita, amb coneixement i participació 

de la família 

5.5.4 Rep orientació a l’hora de formalitzar la preinscripció a cicles formatius de 

grau superior i/o centres universitaris 

5.5.5     Rep orientació a l'hora de preinscriure's i matricular-se a les proves 

d'accés a la universitat  

5.5.6     Rep orientació i suport a l'hora de matricular-se a la universitat, cicles de 

grau superior o altres estudis superiors 

 

5.6 Organització de les activitats d’orientació 

5.6.1 A l'ESO, el/la psicopedagog/a de l’institut és l’encarregat/da de la coordinació 

general de les activitats d’orientació 

5.6.2 Els/les tutores de grup s’encarregaran de les activitats d’orientació adreçades 

al grup amb l’assessorament i l’ajut del departament d’orientació i atenció a 
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la diversitat. 

5.6.3 Els/les tutors/es personals dels i les alumnes que necessitin orientació 

personalitzada en tindran coneixement i hi col·laboraran 
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6 REUNIONS DE FAMÍLIES 

 

Dins de l'estructura organitzativa del projecte d'acció tutorial, el centre ha de 

promoure també espais per a les trobades col·lectives entre les famílies dels alumnes 

del centre, o de l'entorn, amb l'objectiu de propiciar la implicació i la reflexió 

compartida, així com la formació sobre estratègies que puguin orientar el procés 

educatiu dels seus fills. 

 

6.1 Entrevistes personals 

 

Es faran entrevistes personals amb les famílies sempre que calgui a criteri del 

tutor/a o bé a petició de les famílies.  

 

Es farà una entrevista personal amb les famílies i l'alumne/a en el moment de la 

incorporació al centre. Especialment, es cita tot l'alumnat de 1r d'ESO i de 1r de 

batxillerat abans de la incorporació per obtenir dades sobre la família i començar el 

procés orientador en la tria de matèries optatives a 1r d'ESO i de matèries de 

modalitat a 1r de batxillerat. 

 

A 4t d’ESO , i al llarg del tercer trimestre, es realitzarà una reunió específica per 

informar del consell orientador per al final d’etapa; a aquesta reunió hi assistiran 

l’alumne/a, els pares, el tutor/a personal i altres professionals del centre si 

s’escau. 

 

6.2 Reunions en grup 

 

6.2.1 Es realitzaran reunions en grup per nivells adreçades als pares 
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i mares de l’alumnat, per a donar-los a conèixer el pla 

d’estudis, els possibles itineraris, el pla d’orientació a 

l’institut, l’organització del centre, els canals de comunicació 

pares/centre, recomanacions per al seguiment dels estudis 

dels seus filles i filles, i demanar la seva col·laboració.  

 

6.2.2 Per als pares i mares de 1r d’ESO, es realitzaran com a mínim 

dues reunió al llarg del primer trimestre amb assistència dels 

tutors de grup, coordinador de nivell, representant de la junta 

directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents de la 

primera reunió, que es farà al mes de setembre abans 

d’iniciar-se les classes, seran: 

● Explicar l’estructura de l’ESO 

● Donar a conèixer els criteris per superar el primer cicle 

● Normes generals del centre 

● Horaris 

● Funció de l’agenda de l’alumne/a 

● Canals de comunicació amb el tutor/a 

● Hàbits d’estudi 

● Estructura digital del centre 

● Colònies, que es faran durant el primer trimestre i que formen part del pla 

d'acollida del centre 

 

Els continguts de la segona reunió, que es farà després del lliurament del butlletí 

d’avaluació inicial, seran: 

● Valorar el funcionament del grup 

● Valorar el grau d’adaptació dels alumnes 
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● Valorar els resultats de la preavaluació 

● Seguiment del funcionament digital del centre; adaptació de l'alumnat a 

l'estructura digital i al material docent 

 

6.2.3 Per als pares i mares de 2n d’ESO, es realitzarà com a mínim 

una reunió al llarg del primer trimestre amb assistència dels 

tutors de grup, coordinador de nivell, representant de la junta 

directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents 

d’aquesta reunió seran: 

● Normes generals del centre 

● Horaris 

● Funció de l’agenda de l’alumne/a 

● Recordar l’estructura de l’ESO 

● Donar a conèixer els criteris per superar el segon curs 

● Estructura digital del centre 

 

6.2.4 Per als pares i mares de 3r d’ESO, es realitzarà com a mínim 

una reunió al llarg del primer trimestre amb assistència dels 

tutors de grup, coordinador de nivell, representant de la junta 

directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents 

d’aquesta reunió seran: 

● Normes generals del centre 

● Horaris 

● Funció de l’agenda de l’alumne/a 

● Canals de comunicació amb el tutor/a 

● Hàbits d’estudi 

● Importància de l’orientació per al final de cicle 
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6.2.5 Per als pares i mares de 4t d’ESO, es realitzarà com a mínim 

una reunió al llarg del primer trimestre amb assistència dels 

tutors de grup, coordinador de nivell, representant de la junta 

directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents 

d’aquesta reunió seran: 

● La graduació i el final de l’etapa ESO 

● El programa d’orientació 

● Normes generals del centre: horaris, treball de l’alumnat a casa... 

● Les opcions per a l’alumnat de 16 anys o més 

● Les activitats extraescolars: viatge, etc... 

 

6.2.6 Per als pares i mares de 1r de Batxillerat, es realitzarà com a 

mínim una reunió abans de començar el curs, amb assistència 

dels tutors de grup, coordinador de nivell, representant de la 

junta directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents 

d’aquesta reunió seran: 

● Normes generals del centre 

● Horaris 

● Canals de comunicació amb el tutor/a 

● Hàbits d’estudi 

● Explicar l’estructura del Batxillerat 

 

6.2.7 Per als pares i mares de 2n de Batxillerat, es realitzarà com a 

mínim una reunió, sobre el mes de gener, després del 

lliurament del Treball de Recerca, amb assistència dels tutors 

de grup, coordinador de nivell, representant de la junta 
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directiva, i altres si s’escau. Els continguts preferents 

d’aquesta reunió seran: 

● La graduació i el final de l’etapa del Batxillerat 

● El programa d’orientació 

● Les opcions per a l’alumnat tant si aprova el batxillerat com si no 

● Canals de comunicació amb el tutor/a 

 

6.3 Xerrades - escola de pares 

L’institut organitzarà quan s’escaigui alguna xerrada referent a temes d’interès pels 

pares i mares de l’alumnat, adreçada segons temàtica concreta a diversos cicles i 

nivells. Les activitats que es proposin s'impulsaran d'acord amb l'AMPA, que hi 

col·laborarà activament. 


