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IES INFANTA ISABEL D’ARAGÓ. BARCELONA 
 
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)  
 
 
L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen  a desenvolupar i potenciar 
capacitats bàsiques de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia i 
a ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables. Tanmateix, ha de garantir la coordinació 
del professorat que intervé amb un mateix alumnat i en l’atenció a la diversitat, i la implicació de 
les famílies en el procés d’aprenentatge. El professorat del centre ha de programar l’acció tutorial 
d’acord amb les línies d’actuació establertes en el projecte educatiu del centre, mitjançant un PAT 
que aproven el Claustre i el Consell escolar. 
 
L’acció tutorial l’ha d’exercir de manera compartida el conjunt del professorat que intervé en un 
grup d’alumnes amb l’assistència i participació a les reunions de l’equip docent. 
 
La tutoria ha de tenir cura de l’elecció del currículum variable (ESO) i diversificat (batxillerat) de 
l’alumnat 
 
La  coordinació  dels  tutors  i  les  tutores  ha  de  tenir  com  a  finalitat  garantir  la  coherència  del 
desenvolupament de la tutoria i fer el seguiment i l’avaluació de les activitats que es duen a terme. 
 
El PAT del centre ha de concretar els objectius i les activitats que portarà a terme el professorat pel 
que fa a : 

- l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat 
- la dinamització del grup-classe 
- la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents 
- la comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat 

 
El PAT ha de garantir l’acompanyament educatiu dels processos identitaris i d’integració escolar i 
social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. 
 
A l’ESO s’ha d’impartir un crèdit de tutoria en cadascun dels cursos  a raó d’una hora setmanal 
amb el grup-classe. 
 
El PAT ha de preveure els mecanismes necessaris per al seguiment i avaluació del seu 
desenvolupament.1 
 
Tant  en  l’ESO  com  en  el  batxillerat  el  centre  ha  de  proporcionar  a  l’alumnat  la  informació 
suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, 
d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en 
l’accés a estudis o activitats posteriors. En el marc de l’acció tutorial s’han de planificar accions 
                                                 
1 (Resolució de 23 de juny de 2005, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres 
docents públics d’educació secundària de Catalunya per al curs 2005-2006.) 
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d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, jornades, conferències, visites..., 
per tal que l’alumnat disposi d’informació suficient respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies 
per accedir a les diferents opcions i sortides acadèmiques i ocupacionals. 
 
1. MARC GENERAL DEL PAT EN EL PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE (PEC) 
 
1.1. El Pla d’Acció tutorial en el Projecte Educatiu del centre 
 
El  Projecte  Educatiu  de  l’IES  Infanta  Isabel  contempla  la  tutoria  i  l’orientació  com  una  sèrie 
d’accions integrades plenament en el procés educatiu, accions que no es plantegen com un afegit a 
les  estructures  i  activitats  educatives,  sinó  que  són  considerades  des  de  l’inici  com  una  base 
fonamental del procés educatiu global i integral de l’alumnat. 
 
El redactat del Projecte Educatiu recull aquest esperit de manera explícita i així ho manifesta en 
diferents apartats: 
 

En  l’apartat  que  fa  referència  als  TRETS  D’IDENTITAT,  es  diu:    “Forma  de  manera 
integral i enriquidora les persones, més enllà dels aprenentatges instructius. ” 
 
Es  considera  un  dret  inherent  a  l’alumne/a:  “Proporciona  orientació  escolar,  personal  i 
professional a l’alumnat” 
 
En  l’apartat  referit  als  OBJECTIUS  es  diu:  “Proporcionar  a  l’alumnat  una  orientació 
escolar, personal i profesional, en una tasca coordinada entre les tutories i el Departament 
d’Orientació.” 

 
 
2. ORGANITZACIÓ TUTORIAL 
 
En  l’ensenyament  secundari  obligatori  cada  grup  d’alumnes  (el  grup-classe)  està  vinculat  de 
manera particular a un dels membres del seu professorat, que és el tutor o tutora del grup. 
 
2.1. Les funcions de la persona tutora 
 
En la pràctica, el tutor o tutora d’un grup d’alumnes és el responsable de garantir que la proposta 
educativa de l’institut, tal com està dissenyada en el projecte curricular, esdevingui realitat per a 
cada un dels alumnes i de les alumnes del grup. 
 
L’exercici  d’aquesta  responsabilitat  comporta  que  el  tutor  o  tutora  estableixi  una  relació  adient 
amb  tots  i  cada  un  dels  alumnes  i  de  les  alumnes  del  grup-classe,  amb  el  professorat  que  hi 
imparteix la docència i amb les famílies de l’alumnat.  
 
Les funcions del tutor o tutora d’un grup d’alumnes seran les següents: 

• Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb la intenció de 
descobrir les dificultats i necessitats especials, articular les respostes educatives adequades 
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i cercar els oportuns assessoraments i suports, amb l’ajut de l’equip docent i 
l’assessorament psicopedagògic. 

• Orientar l’alumnat a l’hora d’elecció de crèdits variables o matèries optatives. 
• Coordinar  l’acció  tutorial  realitzada  pel  professorat  que  imparteixen  docència  en  el  seu 

grup d’alumnes. 
• Realitzar els crèdits de tutoria adreçats al seu grup d’alumnes i modificar si s’escau. 
• Després  d’escoltar  la  Junta  d’Avaluació,  coordinar  el  procés  d’avaluació  dels  processos 

d’aprenentatge  de  l’alumnat  i  l’adopció  de  les  decisions  relatives  a  la  promoció  de 
l’alumnat d’un curs al següent. 

• Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds participatives, la inserció en 
l’entorn sòcio-cultural i natural i l’educació en valors. 

• Afavorir en l’alumnat  l’autoestima personal i ajudar-lo en la superació dels fracassos en 
els processos d’aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre tipus. 

• Desenvolupar línies comunes d’acció amb la col·laboració de les tutories. 
• Contribuir  a  l’establiment  de  relacions  fluïdes  amb  la  família    de  l’alumnat  i  facilitar  la 

connexió entre el centre educatiu i les famílies. 
• Fer  de  mediador  en  les  situacions  de  conflicte  entre  alumnat  i  professorat,  i  informar 

oportunament les famílies. 
• Col·laborar  en  els  processos  d’escolarització  i  atenció  educativa  a  aquell  alumnat  que 

procedeix  de  contextos  socials  i  culturals  marginats.  Establir  relació  amb  l’assesorament 
psicopedagògic del centre per facilitar la integració al centre de l’alumnat amb necessitats 
educatives  especials  i  si  cal  Serveis  socials,  EAP  (Equip  Assesorament  Psicopedagògic), 
CSMIJ (Centre Salut Mental Infància i Joventut) i DGAI ( Direcció General d’Atenció a la 
Infància). 

• A  diferència  de  l’ESO  en  el  batxillerat  no  existeix  de  forma  fixada  una  hora  setmanal 
d’atenció  al  grup-classe  per  part  del  tutor  o  tutora,  peró  sí  hi  ha  una  hora  d’atenció 
individual. 

 
 

2.2. Els àmbits d’actuació del tutor o tutora 
 
L’exercici de les funcions assignades al tutor o tutora comporta l’establiment de relacions amb tots 
i cada un dels alumnes i de les alumnes del grup-classe, amb el professorat que hi imparteix alguna 
àrea i amb les famílies de l’alumnat. 
 
Els tres àmbits d’actuació del professor tutor o tutora són: 
 
Amb l’alumnat del grup: 

 
• Coneixement i seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne/a i, en general, del seu 

procés en el desenvolupament integral. 
• Integració de cada alumne/a en el si del grup classe amb vista a una interacció positiva amb 

els companys i companyes. 
• Promoció d’activitats col·lectives del grup-classe que afavoreixen la participació activa de 

l’alumnat i l’aprenentatge dels valors, l’adopció de les actituds i la pràctica de les normes 
incloses en els continguts d’ensenyament. 
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• Descobriment  de  les  necessitats  i  interessos  que  poden  donar  lloc  a  la  programació  i 
realització dels crèdits de tutoria.  

• Fer  un  seguiment  recollint  per  escrit  la  informació  de  les  diferents  sessions  de  tutoria, 
observacions... 

 
Amb el professorat que imparteix la docència en el grup classe: 
 

• Informació sobre les característiques del grup i sobre la situació personal de cada un dels 
alumnes i de les alumnes. L’equip docent es reunirà al menys dues vegades al trimestre. 

• Coordinació de l’acció tutorial docent del conjunt del professorat. 
• Seguiment de l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat realitzada amb el grup-classe 
 

Amb la família de l’alumnat: 
 

• Comunicar, si es dóna alguna circumstància que ho recomani, de manera immediata, per 
via telefònica, a fi d’informar la família del que ha succeït. 

• En acabar cada trimestre enviar a casa els resultats, la valoració de la Junta d’Avaluació i 
les observacions i orientacions acadèmiques o personals que aquesta fa sobre l’alumne/a. 

• Entrevistes: cada tutor o tutora disposa  en el seu horari setmanal d’una hora destinada  a 
rebre les visites de les famílies. S’estableix un mínim d’una reunió a cada curs del tutor o 
tutora amb les famílies. Aquestes es poden  concertar, per algun membre de la família, a 
través del telèfon, amb l’agenda o utilitzant uns impressos que facilita la consergeria del 
Centre. 

• A l’inici del curs hi ha una reunió general dels tutors i tutores amb les famílies dels seus 
grups  respectius.  La  finalitat  és  la  de  presentar  els  objectius  i  les  perspectives  del  curs,   
assenyalar el moment precís on es troba cada alumne o alumna i plantejar les perspectives    
acadèmiques o professionals de l’alumnat del grup. 

• Col·laborar  en  les  activitats  formatives  complementàries  i  extraescolars  promogudes  pel 
centre i l’AMPA. 

 
 
3.  OBJECTIUS  I  ACTUACIONS  EN  RELACIÓ  A  LA  TUTORIA 
INDIVIDUAL I DE GRUP 
 

• Conèixer o recordar com és l’organització del centre, el professorat, el RRI,... 
• Aconseguir la formació integral de la persona. Ésser integrat a un grup classe. Conèixer les 

persones del grup i les normes del centre. 
• Saber organitzar el temps d’estudi i el temps d’oci.  
• Saber superar les dificultats diàries del treball escolar. 
• Obtenir informació sobre el món laboral i sobre el món acadèmic. 
• Reflexionar sobre els coneixements que ajudaran a prendre decisions. 
 

3.1. L’obtenció de dades de l’alumnat 
 

• El tutor o tutora de primària lliura un informe de cadascun dels seus alumnes i les seves 
alumnes. 
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• Al mes de juny es mantenen reunions amb  cadascun dels tutors i tutores dels centres de 
procedència. La coordinació de primer d’ESO i l’assessoria psicopedagàgica seran  
responsables d’assistir a aquestes reunions i fer el traspàs d’aquesta informació a l’equip 
docent que correspongui. 

• L’EAP facilitarà la informació i dictàmens del nostre alumnat. De la mateixa forma, l’EAP 
elaborarà els informes que els equips docents considerin. 

• Pla  d’acollida,  entrevista  amb  la  família  de  tot  els  alumnat  nou  al  centre  abans  del 
començament  del  curs.  L’equip  directiu,  l’equip  coordinador  i  psicopedagògic  són  els 
responsables de fer les entrevistes amb les diferents famílies amb un guió comú.  

• Traspàs d’informació per a cada curs. Un formulari que cada tutor o tutora omplirà a final 
de curs i s’acumularà a la carpeta individual de l’alumnat. 

• És responsabilitat del tutor o tutora fer el traspàs de la informació que cregui pertinent, a 
l’equip docent. 

 
Expedients personals de l’alumnat 
 
Contingut de la carpeta individual de l’alumne/a: 

• Informe de primària. 
• Dictamen o informe de l’EAP, si s’escau. 
• Fitxa de dades de l’alumnat actualitzada. 
• Entrevista d’acollida. 
• Resum de les diferents entrevistes realitzades al llarg del curs. 
• Buidat dels comunicats de disciplina i expulsió del curs o cursos anteriors.  
• Canvis de grup.  
• Formulari de final de cada curs. 

 
3.2. L’atenció individualitzada 
 
Els  tutors  o  tutores  dels  grups  d’ESO  disposen  de  tres  hores  setmanals  per  dur  a  terme  l’acció 
tutorial.  A  Batxillerat  es  faran  les  atencions  individualitzades  que  el  tutor  o  tutora  consideri 
oportunes.  La  tutoria  valorarà  la  conveniència  d’una  derivació  al  servei  d’orientació  del  centre.  
Una  d’aquestes  hores  es  dedica  a  la  tutoria  del  grup-classe  i  les  altres  s’utilitzaran  per  fer  un 
seguiment individual i l’atenció a les famílies.  
 
Les actuacions que concreten l’atenció individualitzada a l’alumnat són: 

• Revisió d’informes de les escoles de procedència. 
• Creació i actualització de la fitxa de dades individuals. 
• Entrevistes personals (sol·licitades per l’alumne/a o la família). 
• Confecció i actualització del registre d’entrevistes. 
• Actualització de la fitxa de dades acadèmiques. 
• Informació individual respecte de les diferents sortides acadèmiques o professionals. 
• Adequacions curriculars individuals recomanades pels diferents departaments i amb l’ajut 

de l’assessoria psicopedagògica. 
• Derivació quan sigui necessari a l’assessoria psicopedagògica del centre. 
• Inclusió  en  plans  de  seguiment  acadèmic  individuals  per  a  aquells  alumnes  i  aquelles 

alumnes  en  els  quals  s’ha  detectat  descens  del  rendiment  acadèmic,  o  per  als  quals  es 
detecten possibilitats potencials de millora de rendiment. 
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3.3. Organització de les sessions de tutoria amb el grup d’alumnes 
 
Cada tutor o tutora programa el crèdit de tutoria per al seu grup d’alumnes, que es desenvolupa a 
raó  d’una  sessió  setmanal.  El  tutor  o  tutora  decideix  la  selecció  i  seqüència  de  continguts  i 
activitats  que  durà  a  terme  amb  el  seu  grup  en  funció  de  les  seves  característiques  i  inquietuds 
concretes. Aquests continguts  els tria el tutor o tutora entre els que  s’han previst prèviament de 
forma  global  per  a  cada  trimestre  i  que  estan  recollits  en  la  programació  general  de  tutoria.  En 
aquesta, a més dels continguts generals que es poden tractar cada trimestre en la tutoria de grup, 
s’hi troben orientacions metodològiques i informació de possibles tècniques a utilitzar. 
 
La  planificació  de  les  activitats  a  desenvolupar,  tant  en  aquestes  sessions  com  en  les  de  tutoria 
individual, és feta per l’equip de tutoria i es troba recollida en el pla d’acció tutorial, que compta 
amb el vist i plau del claustre i del consell escolar. Al marge de temes puntuals i esporàdics que es 
puguin  plantejar  en  la  dinàmica  del  curs,  o  d’interès  general  o  d’actualitat,  els  temes  que  es 
treballen de forma prioritària són, entre altres: 
 

a) pel que fa a l’orientació: 
- interessos 
- valors 
- personalitat 
- autoestima 
- presa de decisions 
- aptituds 

 
b) pel que fa a l’orientació escolar 

- disseny del propi currículum 
- hàbits d’estudi 
- informació del sistema educatiu i dels plans d’estudi 
- preparació de les sessions d’avaluació 
- comentari de les avaluacions i estratègies per millorar els resultats 

 
c) pel que fa a l’orientació profesional 

- sortides acadèmiques 
- sortides professionals 
- interessos i aptituds en relació amb l’entorn laboral 
- fonts d’informació laboral 

 
Cada sessió de tutoria de grup s’organitza en diferents apartats que engloben activitats que poden 
agrupar-se sota els següents títols: 

1. Coneixement i aprofundiment del PEC i el RRI 
2. Detecció i discussió de les vivències del grup 
3. Traspàs d’informació del grup (dels representants del grup al Consell de Delegats) 
4. Informacions i notícies d’interès general de la comunitat educativa 
5. Activitats previstes al programa de tutoria 

 
La metodologia que s’utilitza depèn del grup, del tutor o tutora i de la sessió corresponent però es 
donen pautes d’utilització d’enquestes i qüestionaris que obliguin l’alumne/a a la reflexió personal, 
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o  de  tècniques  de  dinàmica  de  grups,  procurant  que  l’alumnat  tingui  la  màxima  participació 
possible. 
  
El PAT s’avaluarà coordinadament entre els tutors i les tutores de cada nivell, les coordinacions de 
cada  nivell,  l’assessorament  psicopedagògic  i  la  coordinació  pedagògica.  Els  tutors  i  les  tutores 
dels diferents grups d’alumnes  constitueixen l’equip de tutors, i en  equip programen, realitzen i 
avaluen el conjunt de l’acció tutorial. La planificació només pretén ser una guia orientativa, cada 
tutor  o  tutora  pot  plantejar  les  sessions  com  millor  cregui  per  adaptar-se  a  les  característiques 
concretes del seu grup i estimular al màxim la participació i integració de l’alumnat al grup-classe 
i a l’institut.  
 
3.4. L’orientació acadèmica i professional 
 
L’orientació és un procés inherent a l’acció educativa: s’inicia en començar l’escolaritat, es duu a 
terme  de  forma  sistemàtica  a  tota  l’etapa  i  es  projecta  més  enllà  del  moment  en  què  l’alumnat 
abandona el centre. El caràcter sistemàtic i continu de l’orientació és essencial. Cal assegurar la 
coherència i continuïtat de l’acció tutorial en els diferents cursos de l’ESO i estudis posteriors  
 
A l’Institut, l’acció tutorial i l’orientació educativa estan íntimament vinculades, de tal manera que 
la primera no es pot considerar independent de la segona. Tant l’una com l’altra estan en funció de 
la  personalització  i,  per  tant,  de  l’atenció  a  l’alumnat  tenint  en  compte  la  situació  personal  de 
cadascun, és a dir, la seva diversitat. 
 
Durant el quart curs d’ESO es treballarà, amb l’ajut de l’assessorament psicopedagògic, 
l’orientació acadèmica i professional a les sessions de tutoria de grup. Si és necessari es farà, per 
garantir  una  millor  orientació  acadèmica  i/o  professional,  una  atenció  individualitzada.  Moltes 
vegades  aquesta  orientació  específica  caldrà  fer-la  extensiva  al  tercer  curs  de  l’ESO.  Aquestes 
orientacions sempre es faran amb un acord del tutor o tutora i el vist-i-plau de la família. Al mes 
de  març  es  lliurarà  a  l’alumnat  de  quart  un  dossier  informatiu  d’orientació,  sobre  els  diferents 
estudis que poden cursar després de l’ESO. 
 
A  nivell  de  batxillerat  l’alumnat  disposa  d’un  conjunt  d’informacions  sobre  el  Batxillerat  i  les 
sortides  que  es  presenten  un  cop  acabat  aquest  (universitat,  cicles  formatius,  món  laboral...)  a 
càrrec del Departament d’Orientació i del Coordinador de Batxillerat. 
 
 
Actuacions  per  dur  a  terme  la  informació  i  l’orientació  escolar  i 
professional de l’alumnat 
 
L’orientació  escolar  i  professional  són  pilars  bàsics  del  pla  d’acció  tutorial  del  centre.  Els 
procediments que s’utilitzen per dur-les a terme són, entre d’altres, els següents: 
 
a) pel que fa a l’orientació escolar: 

• Informació  del  sistema  educatiu,  amb  les  seves  característiques  i  novetats  respecte  al 
sistema anterior. 

• Qüestionaris d’interessos i aptituds en relació a les diferents àrees. 
• Assessorament en quant a l’elecció adequada dels estudis post-obligatoris. 
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• Adaptacions curriculars especifiques amb l’ajut de l’assesoria psicopedgògica. 
 
b) pel que fa a l’orientació professional: 

• Qüestionaris d’interessos i aptituds en relació a les sortides acadèmiques i professionals. 
• Informació de les sortides acadèmiques i professionals vinculades a les diferents àrees. 
• Informació de les possibilitats, opcions, estructura i vinculació acadèmica de les diferents 

opcions del Batxillerat. 
• Recerca  de  sortides,  d’acord  amb  els interessos  professionals  de  l’alumnat,  per  a  aquells 

que  es  prevegi  que  no  han  d’assolir  una  avaluació  positiva  en  l’Ensenyament  Secundari 
Obligatori, dins el marc dels Programes de Garantia Social. 

• Visites a empreses i a entitats relacionades amb els interessos professionals o acadèmics de 
l’alumnat. 

• Conferències i xerrades de professionals. 
 
3.5. La relació amb les famílies 
 
El professorat no solament programa i guia els processos d’aprenentatge del seu alumnat sinó que 
l’orienta en el desenvolupament de la seva personalitat i en la configuració d’un itinerari de vida, 
en estreta relació amb la família. 
 
Una  bona  relació  amb  les  famílies  incideix  positivament  en  l’acció  tutorial.  Millorar  aquesta 
relació ha de ser la finalitat de les diferents accions que es realitzin. A finals de setembre es fan 
diferents reunions de les famílies de cada nivell de l’ESO i del batxillerat. L’equip directiu informa 
del  funcionament  general  del  centre  i  tot  seguit  cada  tutor/a  informa  de  manera  col·lectiva  dels 
trets bàsics del grup-classe. En aquesta reunió també es lliura a cada família un dossier informatiu, 
de cada curs de l’ ESO i del batxillerat, sobre el funcionament del centre i sobre tots els aspectes a 
nivell curricular que han de conèixer. 
 
En  el  marc  del  temps  dedicat  a  l’exercici  de  la  funció  tutorial,  el  tutor  o  la  tutora  haurà  de 
planificar les entrevistes amb les famílies i amb l’alumnat. 
 
A l’hora de planificar les entrevistes caldrà tenir en compte alguns aspectes organitzatius: horari 
laboral de la família, horari del tutor o tutora, canal per sol·licitar i convocar l’entrevista, calendari 
d’entrevistes. Totes les famílies del centre han de ser convocades un mínim d’una vegada al curs. 
Caldrà arxivar els acords adoptats en previsió de consultes posteriors. 
 
Correspon  a  la  responsabilitat  de  la  tutoria  comunicar  a  les  famílies  qualsevol  esdeveniment 
important  que  afecti  els  seus  fills  i  filles.  És  el  tutor  o  tutora  qui  sol·licita  la  intervenció  de 
l’assessoria psicopedgàgica,  consultat l’equip docent i les famílies. 
 
 
4. Els equips docents 
 
Per  tal  de  coordinar  l’actuació  del  professorat  que  intervé  en  una  mateix  grup  d’alumnes,  es 
crearan els equips docents. En l’horari del professorat s’ha de preveure un espai per a les reunions 
de  l’equip  docent.  És  recomanable  que  el  professorat  dels  crèdits  comuns  i  variables  sigui  el 
mateix a cada nivell. 
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Els equips docents estan formats per tot el professorat que imparteixen classes en el mateix grup 
d’alumnes  i  per  la  coordinació  de  cada  nivell.  Les  reunions  de  l’equip  docent  permetran  el 
seguiment  de  l’alumnat,  la  presa  de  decisions  conjuntes  sobre  el  funcionament  de  les  classes  i 
afavoriran el bon funcionament. El professorat de les diferents àrees recava la informació 
específica  sobre el grup o alumnes individuals del mateix i la porta al si de l’equip docent, o a 
l’inrevés, l’equip docent demana informació al representant de l’àrea sobre un alumne/a o un grup 
específic. 
 
Les reunions més importants que coordinarà el tutor o la tutora seran les de la Junta d’Avaluació, 
que tindran lloc al final de cada trimestre amb la finalitat de fer una valoració dels aprenentatges 
de cada alumne/a i el desenvolupament dels ensenyaments per part del professorat que intervé en 
la docència del grup d’alumnes. 
 
Les reunions de la Junta d’Avaluació que tindran lloc al final de cada curs tindran més rellevància, 
ja que caldrà prendre decisions relatives a la promoció de l’alumnat al curs següent i la 
qualificació global de l’etapa. 
 
 
5.  Coordinació  entre  els  professorat  d’una  matèria  o  àrea: 
seminaris/departaments 
 
Els professors i les professores de les diferents àrees es reuneixen  entre ells sota la direcció del 
departament. De manera extraordinària, quan aquesta direcció ho estimi oportú, pot convocar els 
membres del departament per tractar temes que els afectin globalment. 
 
En  aquesta  reunió  d’àrea  es  determinen  les  estratègies  i  actuacions  que  es  consideren  més 
adequades per afavorir l’aprenentatge de les matèries de l’àrea per a cada grup, es posen en comú 
les actuacions pedagògiques individuals i es proposen les activitats metodològiques i les 
adaptacions  curriculars  que  es  consideren  més  adequades,  segons  les  indicacions  i/o  demandes 
dels membres de cada equip docent. 
 
 
6. Coordinació entre la junta directiva i les coordinacions de 
nivells  
 
La junta directiva es reuneix un cop per setmana i, a part de revisar el funcionament normal del 
curs  i  la  línia  general  del  centre,  cada  membre  informa  de  la  situació  i  les  activitats  en  les 
parcel·les  de  las  quals  s’encarrega  dins  l’organigrama  del  centre.  Així,  es  marquen  les  línies  a 
seguir  i  les  actuacions  específiques  a  plantejar  tant  a  les  tutories  com  als  departaments.  La 
coordinació està, doncs, asegurada mitjançant la coordinació de nivell i les direccions de 
departament. 
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7. Avaluació del PAT 
 
El pla d’acció tutorial del centre ha d’ésser aprovat pel consell escolar i el claustre. Les diferents 
reunions impliquen, de fet, una revisió constant del PAT. A final de curs, però, es fa una avaluació 
global del pla. Es revisen les actuacions que no han donat el resultat esperat, s’analitza el per què i 
se’n busquen d’altres que puguin ser més eficients. 
 
L’alumnat,  per  la  seva  part,  te  sessions  de  tutoria  de  grup  destinades  a  valorar-lo.  Una  de  les 
sessions de cada grup, a  final de curs, està destinada que l’alumnat ompli un qüestionari 
d’avaluació  del  pla  i  hi  pugui  fer  els  suggeriments  que  consideri  escaients  fent  les  valoracions 
pertinents en el consell escolar a través dels seus representants. 
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CRÈDIT DE TUTORIA 1r d’ESO 
 
En  l’àmbit  Acadèmic  es  proposaran  tests  per  avaluar  les  tècniques  d’estudi  o  dinàmiques  per  a 
facilitar la integració en el centre i en el grup-classe. 
En l’àmbit Els altres i jo s’oferiran tècniques per a millorar les habilitats socials. 
En l’àmbit De valors es facilitaran  activitats relacionades amb el respecte o la convivència. 
 
1. ÀMBIT ACADÈMIC 
  

• Conèixer el centre i tota la seva normativa i funcionament. 
• Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre 
• Desenvolupar l’autoconeixement acadèmic de l’alumnat. 
• Reflexionar i millorar els propis hàbits i tècniques d’estudi (c.lectora, cultura de l’esforç...). 
• Millorar l’ ocupació del temps: El joc . 
 

2. ÀMBIT “ELS ALTRES I JO” 
 

• Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat: Els altres i jo.  
• Prendre consciència de la importància d’uns bons hàbits per una bona salut física i mental. 
• Informar sobre els canvis físics i psíquics que tenen lloc a l’adolescència. 
• Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels companys, 

en un clima d’acceptació. 
• Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua. Demanar ajuda i demanar favors. Donar 

les gràcies. 
• Seguir  les  normes.  Potenciar  la  participació  i  el  respecte  a  les  normes  de  convivència  i 

funcionament de l’institut. 
• Saber prendre decissions. 
• Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
• Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. 
• Conèixer i gaudir de les festes tradicionals. 

 
3. ÀMBIT “PARLEM DE VALORS. 
 

• Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i professorat. 
• Potenciar  el  coneixement  d’altres  realitats  diferents,  així  com  els  valors  de  la  solidaritat. 

Sensibilitat i respecte envers les diferències. 
• Treballar per una bona relació de l’alumne/a amb la família.  
• Treballar per una bona relació amb la gent gran que envolta a l’alumne/a. 
• Treballar per una bona relació amb l’entorn. 
• Divulgar  la  Convenció  dels  Drets  dels  Infants  i  sensibilitzar-los  envers  els  drets  i  els   

deures. 
• Reflexionar entorn els valors de la Pau i la convivència entre els pobles. 
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CRÈDIT DE TUTORIA 2n d’ESO 
 
Acadèmicament es proposen tests per avaluar les tècniques d’estudi o dinàmiques per a facilitar la 
integració en el centre i en el grup-classe. 
En l’àmbit de relacions amb els altres es facilitaran tècniques per a millorar les habilitats socials.  
En l’àmbit de valors s’oferiran activitats relacionades amb el respecte o la convivència 
 
1. ÀMBIT ACADÈMIC 
 

• Conèixer el centre i tota la seva normativa i funcionament. 
• Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre 
• Desenvolupar l’autoconeixement acadèmic de l’alumnat: Els obstacles i els conflictes. 
• Reflexionar  i  millorar  els  propis  hàbits  i  tècniques  d’estudi  (  la  c.lectora,  l’atenció,  la 

memoria, la presa d’apunts, la preparació d’exàmens, la presentació oral de treballs ...). 
• Millorar l’ ocupació del temps: El joc. 
• Fer  reflexionar  l’alumnat  sobre  els  processos  d’avaluació  i  implicar-lo,  desenvolupant 

estratègies autoavaluadores. 
• Analitzar i valorar la importància de superar el curs. 

 
2. ÀMBIT “ELS ALTRES I JO” 
 

• Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat: Els altres i jo.  
• Prendre  consciència  de  la  importància  d’uns  bons  hàbits  per  a  una  bona  salut  física  i 

mental. 
• Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. 
• Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua. Demanar ajuda i demanar favors. Donar 

les gràcies. 
• Seguir  les  normes.  Potenciar  la  participació  i  el  respecte  a  les  normes  de  convivència  i 

funcionament de l’institut. 
• Saber prendre decissions: Apendre a saber dir “no”. 
• Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
• Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. Facilitar les actituds de 

reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’ aula. 
• Conèixer i gaudir de les festes tradicionals. 

 
3. ÀMBIT “PARLEM DE VALORS” 
 

• Facilitar la convivència a l’escola: els companys, companyes i el professorat. 
• Treballar el coneixement d’altres realitats diferents, així com els valors de la solidaritat. . 
• Treballar per una bona relacio de l’alumne/a amb la família.  
• Treballar per una bona relació amb la gen gran que envolta  l’alumne/a. 
• Treballar per una bona relació amb l’entorn. 
• Divulgar  la  Convenció  dels  Drets  dels  Infants  i  sensibilitzar-los  envers  els  drets  i  els   

deures. 
• Reflexionar entorn els valors de la Pau i la convivència entre els pobles. 
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CRÈDIT DE TUTORIA 3r d’ESO 
 
En  l’àmbit  Acadèmic  es  proposen  tests  per  avaluar  les  tècniques  d’estudi  o  dinàmiques  per  a 
facilitar la integració en el centre i en el grup-classe. 
En l’àmbit Els altres i jo s’oferiran tècniques per a millorar les teves habilitats socials. 
En l’àmbit De valors es facilitaran activitats relacionades amb el respecte o la convivència 
 
1. ÀMBIT ACADÈMIC 
 

• Conèixer el centre i tota la seva normativa i funcionament. 
• Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre 
• Desenvolupar l’autoconeixement acadèmic de l’alumnat: Els obstacles i els conflictes . 
• Reflexionar  i  millorar  els  propis  hàbits  i  tècniques  d’estudi  (el  subratllat,  el  resum, 

l’esquema... ). 
• Orientar l’alumnat per la preparació dels exàmens i els treballs 
• Millorar l’ocupació del temps .Internet: amic o enemic? Informar l’alumnat de les 

possibilitats de l’edu365.com /Joc patològic.  
• Fer  reflexionar  l’alumnat  sobre  els  processos  d’avaluació  i  implicar-los,  desenvolupant 

estratègies autoavaluadores. Analitzar i valorar la importància de superar el curs.. 
• Millorar l’expressió oral mitjançant l’explicació d’un tema al grup classe. 
• Fer  reflexionar  l’alumnat  sobre  els  processos  d’avaluació  i  implicar-lo  desenvolupant 

estratègies autoavaluadores. 
• Analitzar i valorar la importància d’haver superat o no el curs anterior. 
• Orientar l’alumnat en l’elecció de l’itinerari acadèmic adient i personal. 

 
2. ÀMBIT “ELS ALTRES I JO”.- 
 

• Desenvolupar l’autoconeixement personal de l’alumnat: L’autoestima i l’assertivitat.  
• Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. 
• Afavorir el coneixement i la col·laboració mútua.  
• Introduir la mediació en els processos de resolució de conflictes. Facilitar les actituds de 

reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a l’ aula. 
• Fomentar l’autoconeixement: interessos, aptituds, capacitats... 
• Treballar la participació en el grup.  
• Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels companys i 

companyes en un clima d’acceptació. Desenvolupar el sentit crític. 
• Saber  expressar  els  sentiments.  Facilitar  les  actituds  de  reflexió  i  diàleg  en  tots  els 

conflictes que puguin donar-se a l’ aula. 
• Prendre consciència de la importància d’uns bons hàbits de salut. 
• Conèixer les conseqüències del consum de tabac per a la salut. 
• Donar  a  conèixer  la  importància  de  la  sexualitat  i  l’afectivitat  en  l’adolescència.  Els 

mètodes anticonceptius. 
• Prevenir la violència de gènere. 
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3. ÀMBIT “PARLEM DE VALORS” 
 

• Treballar la responsabilitat envers el centre. Diàleg i solidaritat a l’escola. 
• Treballar la convivència a l’escola. 
• Potenciar  el  coneixement  d’altres  realitats  diferents,  així  com  els  valors  de  la  solidaritat. 

Sensibilitat  i  respecte  envers  les  diferències.  Solidaritat  amb  els  immigrants.  Solidaritat 
amb els “altres mons”. 

• Fomentar la responsabilitat envers el medi ambient 
• Donar a conèixer la importancia de la llibertat responsable: els drets humans.. 
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CRÈDIT DE TUTORIA 4t d’ESO 
 
Cada àmbit està format per unes sessions que tenen per objectiu ajudar en diferents aspectes. En 
l’àmbit Acadèmic es proposen tests per avaluar les tècniques d’estudi i una orientació académica.o 
professional. En l’àmbit Parlem de valors s’oferiran activitats relacionades amb el respecte i la 
convivència . 
 
1.- ÀMBIT ACADÈMIC./PROFESSIONAL 
 

• Conèixer l’alumnat i facilitar la seva integració en el grup-classe i en el centre. 
• Millorar l’ expressió oral mitjançant l’explicació d’un tema al grup. 
• Fer reflexionar l’alumnat sobre els processos d’avaluació i implicar-lo desenvolupant 

estratègies autoavaluadores. 
• Informar l’alumnat de les possibilitats de l’edu365.com. Joc patològic. 
• Analitzar i valorar la importància de superar o no el quart de l’ESO. 
• Orientar l’alumnat en l’elecció de l’itinerari acadèmic adient i personal.  
• Informar sobre el Batxillerat i la Universitat. 
• Informar sobre el món dels CFGM i els ensenyaments de règim especial. 
• Informar sobre el món del treball. Els interessos professionals. 
• Fomentar l’autoconeixement: interessos, aptituds, capacitats... 
• Expressar les pròpies opinions de forma raonada i desenvolupar l’escolta dels 

companys i companyes en un clima d’acceptació. L’ esperit crític. 
• Facilitar les actituds de reflexió i diàleg en tots els conflictes que puguin donar-se a  
• l’ aula. 
• Reflexionar i millorar la dinàmica de funcionament del grup. 
• Treballar la salut física i psíquica. 
• Prevenir la violència de gènere. 

 
3.- ÀMBIT “PARLEM DE VALORS” 
 

• Treballar la responsabilitat a l’escola. Diàleg i solidaritat a l’escola. 
• Reflexionar sobre la convivència a l’escola. 
• Potenciar  el  coneixement  d’altres  realitats  diferents,  així  com  els  valors  de  la  solidaritat. 

Sensibilitat i respecte envers les diferències. Solidaritat amb l’alumnat immigrant. 
Solidaritat amb els “altres mons”. Reflexionar sobre el valor de la PAU. 

• Treballar la nostra disponibilitat envers les persones properes. 
• Reflexionar sobre l’acceptació de situacions límit: el sofriment i la mort. 
• Treballar la responsabilitat envers el medi ambient 
• Orientar sobre els projectes futurs. 
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