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AGENDA DELS TUTORS I EQUIPS DOCENTS 

Quan a l'acció apareix una X significa que aquesta acció és preceptiva ja que 
és normatiu,  està determinada en algun procediment o bé  està aprovat en els 
àmbits de decisió de  l'Institut: 
 

 

Quan Acció Registres 
Juliol Matriculació  Guia alumnat 

Carpeta Institut 

Setembre Acollida alumnat, presentació equip docent, entrevistes, 
desenvolupament de la tutoria d’inici de curs, NOFC i normes 
específiques del departament. 

x Llistes corregides 
Canvis de grup 
Fitxes d’alumnat 
Dossier alumnat 

Setembre Autoritzacions sortides generals del curs x Full d’autorització general 
de sortides signat pels 
pares/mares 

Setembre Recollir els dossiers de tutoria del curs anterior i confecció nous 
dossiers o carpetes de tutoria, d’acord amb les llistes de grup. 

x  

Setembre Lliurament dels fulls d’inici de curs de les matèries x Fulls resum matèria 

Setembre Entrevistes amb l’alumnat x Fitxa personal de l'alumnat 

Setembre Recollida deures d’estiu  Llibreta del professorat 

Setembre Orientació sobre el curs, sortides professionals i acadèmiques x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Setembre Control assistència x Llista alumnat corregida 

Setembre Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, resultats 
avaluació inicial, valoració inici de curs, homogeneïtat del grup, 
alumnat amb matèries pendents, alumnat amb necessitats 
educatives especials, alumnat repetidors, actituds, canvis de 
grup, etc. 

x Acta 

Octubre Elecció delegats/des i formació sobre la representació de 
l’alumnat a l’Institut 

x Nom delegat/da. Full 
informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Octubre Informació activitats d'Institut: extraescolars, esportives, 
associacions, consell escolar, etc. 

x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Octubre Organització sortides tutorials: lloc, dia, hora, transport, 
documents, professorat acompanyant. 

x Fulls autoritzacions 
famílies,  
Autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat social 

Octubre Formació Pla d’evacuació i confinament x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Octubre Enquesta acollida (tutors) i lliurament dels resums a prefectura 
d’estudis 

x Resum enquestes 

Octubre Avaluació inicial: resultats enquesta acollida, resultats 
acadèmics, assistència, adaptacions curriculars si s'escau, 
seguiment acords, altres observacions. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Octubre Reunió amb pares i mares ESO/Batxillerat x Dossier famílies 

Octubre Informació a l’alumnat del resultats de l'avaluació x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
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Quan Acció Registres 
activitat 

Octubre Avaluació diagnòstica de les competències bàsiques  de 2n 
d'ESO, però per comprovar-la s'avalua a 3r d'ESO 

 Dates i horaris de 
realització de les proves.  
Llistat de professorat 
vigilant 

Novembre Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, previsió 
activitats orientació professional, seguiment acords, valoració 
reunió famílies, 

x Acta i imprès activitats 
setmana orientació 

Novembre Informació a l’alumnat dels resultats de l'avaluació x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Desembre Preparació activitats final de trimestre:  concert, sopar pares 1r 
ESO, sortides tutorials, etc. 

 Fulls autoritzacions 
famílies,  
autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat social.  
Cartes informatives a les 
famílies 

Desembre Primera avaluació: Resultats, assoliment objectius, 
assistència, seguiment d'alumnat amb matèries pendents, 
seguiment d'alumnat amb necessitats educatives especials, 
seguiment acords, evolució del grup, altres. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Desembre Informació a l’alumnat dels resultats de l'avaluació x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Desembre Avaluació de l’alumnat x Notes 

Gener Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, 
assignació responsabilitats activitats orientació, planificació 
treball de síntesi i projecte de recerca, seguiment acords. 

x Acta 

Gener Esquiada 1r Batxillerat  Fulls autoritzacions 
famílies, autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat social 

Febrer Activitats orientació acadèmica:  Batxillerat, Cicles Formatius, 
estudis universitaris, d'altres estudis. 

x Full informatiu 

Febrer Activitats orientació laboral: inserció laboral x Full informatiu 

Febrer Competències Bàsiques: Proves d’avaluació de l’ESO (4t curs 
d’ESO). 

 Dates i horaris de 
realització de les proves.  
Llistat de professorat 
vigilant i corrector 

Febrer Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, 
seguiment acords, valoració activitats orientació, assignació 
responsabilitats treball síntesi i projecte de recerca. 

x Acta 

Març Segona avaluació: Resultats, assoliment objectius, assistència, 
seguiment acords, evolució del grup, previsió alumnat que 
passa i repeteix, altres. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Març Informació a l’alumnat del resultats de l'avaluació. x Full informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Març Organització sortides tutorials: lloc, dia, hora, transport, 
documents, professorat acompanyant. 

x Fulls autoritzacions 
famílies,  
Autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat social 

Març Viatge final de curs 4rt d’ESO   Fulls autoritzacions 
famílies,  
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Quan Acció Registres 
Autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat social 

Abril Equip docent de Batxillerat:  Informació a l’alumnat de 1r 
Batxillerat sobre els possibles temes de treball de recerca.  

 Llistat d’oferta de treballs 
de recerca per part dels 
Departaments 

Abril Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, 
seguiment acords, assignació responsabilitats treball de síntesi i 
projecte de recerca. 

x Acta  

Maig Preparació dels treballs de síntesi i projecte de recerca. x Acta 

Juny Valoració dels treballs de síntesi i projecte de recerca. x Acta 

Juny Valoració activitats orientació x Resultats enquestes 

Juny Tercera avaluació i final: Resultats, assoliment objectius, 
assistència, seguiment acords, previsió alumnat que passa i 
repeteix, altres. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Juny Avaluació extraordinària: Resultats, objectius assolits, 
recomanacions a l’alumnat pel proper curs. Proposta de canvis 
al departament pel proper curs. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Juny Preparació PAU alumnat 2n Batxillerat x Acta reunió equip docent 
Batxillerat 

Juny Acte cloenda i/o lliurament notes. Pels grups que finalitzen 
estudis també fotografia grup.  

x Actes de notes i registre 
secretaria 

Juny Preparació del traspàs del dossier de tutoria (només la 
informació pertinent de cada alumne/a per al curs següent) a 
Coordinació.  

x Dossier 

Juny Traspàs d’informació primària-secundària  Fitxes traspàs d’informació 

CURS SEGUIMENT ACADÈMIC INDIVIDUALITZAT  x Actes equips docents, 
notes, assistència, fitxes 
personals alumnat 

CURS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I 
PROFESSIONALS 

x Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Setembre Avaluació extraordinària: Resultats, objectius assolits, 
recomanacions a l’alumnat pel proper curs. Proposta de canvis 
al departament pel proper curs. 

x Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

 


