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1  L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

 

1.1. Principis generals 

 

L’acció tutorial es defineix com el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal de l’alumnat, al seguiment del seu procés d'aprenentatge i a 

l'orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, 

autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tot l’alumnat 

aconsegueixi un major i millor creixement personal i integració social.   

 

Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica 

positiva en el grup classe, en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre i en la 

col·laboració de la família en el procés d’aprenentatge. 

 

L’acció tutorial forma part de l’acció educativa i és inseparable del procés 

d’ensenyament aprenentatge. És una labor pedagògica encaminada a la tutela, 

acompanyament i seguiment de l’alumnat amb la finalitat que el seu procés educatiu es 

desenvolupi en les condicions més favorables possibles. 

 

L’orientació i la tutoria de l’alumnat és, amb caràcter general, una de les funcions del 

professorat i, per això, comprèn les actuacions que, amb caràcter més específic, 

desenvolupa el professor-tutor. És a dir, més que una tasca exclusiva d’un determinat 

departament o càrrec, és una tasca compartida per tota la comunitat educativa. La figura 

del professor-tutor, com a òrgan de coordinació docent, continua sent fonamental tant en 

la coordinació de l’equip docent, com en el contacte amb les famílies i en el 

desenvolupament d’algunes funcions específiques. Per tant, l’acció tutorial ha 

d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les 

funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i òrgans de coordinació 

(professorat, departaments didàctics, equips docents, comissions, etc.). 

 

El pla d’acció tutorial de l’Institut La Serra parteix d’aquests dos principis: 

 

1. L’orientació educativa i l’acció tutorial impliquen a tot el professorat, és una tasca 

d’equip i ha de tenir un plantejament interdisciplinari. No pensem en un pla que només 

afecti els tutors i les hores de tutoria, sinó en un conjunt de propostes que afectin la 

globalitat de l’acció educativa que fem sobre l’alumnat. 

 

2. L’orientació educativa i l’acció tutorial s’han de desenvolupar de forma coherent, 

programada i degudament seqüenciada al llarg de tota l’escolaritatzació de l’alumnat en 

el centre. No és només un treball per a l’alumnat més jove o per a aquell que acaba una 

etapa i ha de decidir què farà. 

 

L’assoliment d’un acompanyament reeixit de l’alumne, des d’una vessant personal i 

acadèmica, al llarg de la seva escolarització afavoreix l’èxit educatiu. Per aquest motiu, 

la tutorització s’estableix a dos nivells: l’atenció individualitzada i la dinamització del 

grup classe. El primer l’exerceix el tutor/la tutora individual i és el referent de la família 

i el segon el tutor/la tutora de grup. La tutoria individual es centra en la situació de cada 

alumne, l’acompanyament, l’orientació personal i acadèmica, la planificació i execució 

de tasques escolars, els aspectes personals,... La tutoria de grup dinamitza i vetlla el 



   

2 
 

funcionament del grup classe, perquè l’aprenentatge millora quan el grup-classe està 

cohesionat, existeix un clima afectiu positiu, hi ha una bona relació interpersonal,... 

 

 

1.2. L’orientació, l’acció tutorial i el projecte educatiu del centre. 

 

L’orientació i l’acció tutorial són un dels eixos bàsics del projecte educatiu de l’Institut 

La Serra i, per tant, han de tenir garantits els recursos personals, el temps i l’espai 

específic. Aquestes garanties han d’estar recollides en les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

 

Alguns dels principis del nostre projecte educatiu, recullen l’esperit i els continguts de 

l’orientació i l’acció tutorial: 

 

1.- Orientarem el treball per aconseguir, amb la col·laboració de la família, una educació 

integral de l’alumnat a nivell acadèmic, personal i social, i, en aquest sentit, promourem 

el desenvolupament de les seves competències personals. 

 

3.- Promourem iniciatives per fomentar en l’alumnat actituds positives vers el 

desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, i vers el coneixement i la 

conservació del nostre patrimoni cultural, històric i lingüístic dins un marc respectuós 

vers les altres cultures. 

 

4.- Promourem iniciatives per prevenir conductes de risc i per fomentar en l’alumnat 

hàbits de vida saludables, en especial, a través de la pràctica de l’esport. 

 

5.- Fomentarem l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte 

a la diversitat de cultures. 

 

6.- Treballarem perquè les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa 

estiguin fonamentades en una actitud de respecte i de diàleg, d’acceptació mútua i de 

tolerància. 

 

7.- Ens identifiquem amb els drets humans i promovem iniciatives a favor dels valors 

democràtics, de la pau, de la igualtat, especialment de la igualtat de gènere, i de la 

solidaritat. 

 

8.- Fomentarem l’ús de metodologies didàctiques actives, participatives i diversificades 

que afavoreixin, especialment, l’autonomia i els hàbits de treball, la creativitat i la 

capacitat emprenedora, la corresponsabilitat i la capacitat per aprendre. 

 

11.- Promourem accions preventives i formatives per garantir un model de convivència 

pacífica basat en el diàleg i el respecte i, en aquest sentit, aplicarem estratègies de 

mediació davant els conflictes. 

 

12.- Orientarem el nostre treball per formar persones amb esperit crític i reflexiu, i, en 

aquest sentit, fomentarem activitats que treballin la capacitat de discussió i el contrast 

d’opinions. 
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1.3. Finalitats, objectius i competències. 

 

L’orientació i l’acció tutorial té com a finalitat última contribuir al desenvolupament 

personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral.  

 

La tutoria i l’orientació tenen com a finalitats bàsiques: 

a) Afavorir l’educació integral de l’alumne com a persona. 

b) Promoure  una educació personalitzada que tingui en compte les necessitats i 

potencialitats de cada alumne/a. 

c) Implicar tot el professorat i les famílies en aquest procés de seguiment i 

acompanyament de l’alumnat. 

d) Ajudar l’alumne/a a aprendre a prendre decisions donant-li eines personals i 

orientació acadèmica i professional. 

e) Potenciar una dinàmica d’aula que afavoreixi el procés d’ensenyament 

aprenentatge. 

 

L’orientació i l’acció tutorial tindran els següents objectius generals: 

a) Fer el seguiment individualitzat de cada alumne/a i facilitar-li l’orientació per a 

l’elecció del seu itinerari formatiu. 

b) Dinamitzar i fer el seguiment del grup classe (relacions interpersonals, 

convivència, cohesió i integració, dinàmica de treball, agrupaments, ordre i 

netedat, manteniment, participació,...). 

c) Proporcionar informació i obrir espais de debat sobre temes d’interès per als 

adolescents (tabaquisme, dependències, alimentació, sexualitat, sostenibilitat, 

emocions, violència,...) 

d) Potenciar el seu desenvolupament emocional i afectiu i ajudar-los a establir 

relacions interpersonals basades en el respecte i la bona convivència. 

e) Coordinar la intervenció educativa de tot l’equip docent. 

f) Facilitar la participació i la implicació dels pares i mares en la formació dels 

seus fills. 

g) Promoure el desenvolupament del pensament i de l’esperit crític tot adquirint 

criteris d’índole moral, social, econòmic, humanístic,... 

h) Treballar de manera coherent i esglaonada els difrents àmbits del pla d’acció 

tutorial: orientació, educació per la salut, valors, autoestima, cohesió de grup, 

avaluació, tècniques d’estudi... 

 

1.3.1. En relació a l’alumnat: 

 

Orientació personal: 

1. Aconseguir la integració de l’alumne/a en el grup-classe i en el centre. 

2. Afavorir actituds personals de respecte, convivència i col·laboració. 

3. Fomentar en l’alumne/a  la participació i interacció en el grup. 

4. Valorar l’enriquiment que suposa el treball en equip. 

5. Ajudar l’aprenentatge de la resolució de conflictes. 

6. Afavorir l’autoconeixement: interessos, motivacions, capacitats,... 

7. Desenvolupar l’autonomia personal des de la implicació gradual i responsable. 

8. Ajudar en el desenvolupament de valors i criteris. 

 

Orientació acadèmica: 

1. Contribuir a la personalització del procés d’ensenyament aprenentatge. 
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2. Efectuar un seguiment global del procés i detectar les necessitats educatives per 

a oferir intervencions adequades. 

3. Fomentar actituds positives cap a l’estudi. 

4. Ajudar l’alumnat en el coneixement de les tècniques instrumentals i les habilitats 

i estratègies per a l’estudi, mitjançant l’entrenament en cada una de les matèries. 

5. Saber analitzar els requeriments cognitius d’una activitat escolar per a 

seleccionar les estratègies més adequades. 

6. Coordinar les accions de l’equip docent. 

7. Controlar el compliment de les normes en el seu grup. 

8. Coordinar el procés avaluador i les decisions sobre promoció de curs i etapa. 

9. Desenvolupar l’aprenentatge de l’autoavaluació. 

 

Orientació professional 

1. Ajudar l’alumne/a a elaborar el seu propi projecte vocacional, orientant l’anàlisi 

de la seva realitat acadèmica i del seu futur professional. 

2. Informar i assessorar l’alumnat sobre les diferents opcions acadèmiques i 

sortides professionals. 

3. Col·laborar en l’aprenentatge de la presa de decisions. 

4. Assessorar l’alumnat en els procediments d’inserció dins del món del treball. 

 

1.3.2. En relació a les famílies: 

 

1. Orientar els pares i les mares sobre el moment evolutiu que viu l’alumne/a i 

formes d’abordar els possibles conflictes. 

2. Informar els pares i les mares d’aquells assumptes que afecten l’educació del seu 

fill/a. 

3. Sol·licitar informació sobre l’alumne/a per tal de conèixer millor les seves 

circumstàncies personals i poder orientar-lo. 

4. Fomentar la participació dels pares i les mares en la vida del centre. 

5. Informar periòdicament de la marxa del grup en general i de l’evoluació del seu 

fill/a en particiular. 

 

Per avançar en l’assoliment d’aquestes finalitats és important: 

a) El treball del professor-tutor/a. 

b) La coordinació de l’equip docent. 

c) La funció orientadora de cada un dels professors/res. 

d) La cooperació dels pares i mares. 

e) El suport de l’estructura organitzativa del centre, de la direcció i dels serveis 

educatius externs. 
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2  ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

 

Com ja hem dit, l’exercici de l’orientació i l’acció tutorial és responsabilitat del conjunt 

de professorat que intervé en un mateix grup d’alumnes. Tanmateix, per coordinar-les, 

la direcció del centre designarà un tutor/tutora de cada grup d’alumnes i assignarà un 

tutor/a individual a cada alumne/a. 

 

L’organització del centre ha de preveure una bona coordinació de l’acció tutorial. 

Aquesta coordinació es durà a terme per nivells, garantint, en qualsevol cas, la 

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

 

Tot el professorat del centre assumirà tutories individuals amb més o menys nombre 

d’alumnes en funció de la disponibilitat horària. 

Els tutors i les tutores de grup disposaran d’una hora de reunió setmanal per planificar, 

organitzar i desenvolupar les sessions de tutoria previstes en el pla d’acció tutorial. 

 

 

2.1. Criteris en l’assignació de tutors i tutores de grup: 

1r. Professorat de les matèries comunes. 

2n. Professorat amb experiència al centre. 

3r. Professorat amb possibilitat de poder tutoritzar els mateixos alumnes durant dos 

cursos consecutius. 

4t. Professorat que imparteixi més d’una matèria al grup-classe. 

Prevaldrà la continuïtat dels tutors o les tutores. 

 

 

2.2. Criteris en l’assignació de tutors i tutores individuals: 

1r. Professorat que imparteixi docència a l’alumne o professorat d’orientació 

educativa. 

2n. Professorat que hagi impartit docència a l’alumne o que ja l’hagi tutoritzat en 

cursos anteriors. 

3r. L’alumnat amb necessitats educatives específiques serà tutoritzat pel professorat 

d’orientació educativa, de pedagogia terapèutica o per professorat de la USEE. 

 

 

2.3. Assignació horària als tutors/res 

a. Hores lectives setmanals de reducció: 

 Professor-tutor de grup: 2 h  

 Professor-tutor individual: 1h  

b. Hores no lectives setmanals de reducció: 

 Professor-tutor de grup: 2 h 

  Professor-tutor individual: 1 h  

 

2.4. El professor tutor de grup 

 

Assumeix, amb el suport de la resta de professorat, les tasques de dinamització del grup 

classe i de coordinació de l’acció docent del professorat que intervé en el mateix grup 

classe. Amb caràcter general, per tant, es responsabilitza de l’aplicació del pla d’acció 

tutorial. 
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Cada grup classe tindrà, com a mínim, un professor tutor, designat pel director-la 

directora, després d’haver escoltat el coordinador pedagògic-la coordinadora 

pedagògica. 

 

Li corresponen les següents funcions: 

a. Tractar amb l’alumnat els aspectes formatius i informatius més generals. 

b. Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica de l’alumnat. 

c. Informar l’alumnat sobre el funcionament i les normes d’organització del centre. 

d. Portar el control per escrit de les activitats realitzades a la sessió setmanal de 

tutoria. 

e. Revisar amb el coordinador-la coordinadora de nivell la marxa del grup classe. 

f. Planificar, d’acord amb les instruccions del coordinador de nivell, l’elaboració 

del treball de síntesi i del treball de recerca. 

g. Vetllar pel rendiment acadèmic de la classe i per la seva participació en les 

activitats del centre. 

h. Coordinar, amb el suport del coordinador de nivell, les activitats d’ensenyament-

aprenentatge de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del 

seu grup d’alumnes. 

i. Coordinar, amb el suport del coordinador de nivell, les activitats d’avaluació i 

preavaluació del seu grup d’alumnes, presidir les sessions d’avaluació i fer 

constar en acta els acords presos. 

j. Afavorir i orientar  la coordinació entre l’Equip Docent en aspectes 

organitzatius, metodològics o avaluadors. 

k. Tenir cura, juntament amb el secretari-la secretària, quan correspongui, de 

l’elaboració de documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la 

comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

Especialment, es responsabilitzarà del full de seguiment acadèmic i de l’informe 

individual per trasllat. 

l. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes, d’acord amb la normativa del 

centre; ajudar a trobar solucions en situacions de conflicte i col·laborar en 

iniciatives a favor de la convivència. 

m. Presidir i coordinar les reunions de l’Equip Docent i de pares i mares. 

n. Participar activament en les reunions de coordinació de tutors i tutores i assumir-

ne els acords. 

o. Responsabilitzar-se i actuar d’acord amb el pla d’acció tutorial del centre. 

p. Col·laborar en l’organització de les activitats complementàries i extraescolars 

incloses en el pla anual del centre. 

q. Escoltar els suggeriments de l’alumnat i encarrilar iniciatives que surtin d’ells. 

r. Aquelles altres que li encomani el director-la directora, que es desprenguin de 

projecte educatiu, del pla d’acció tutorial, del projecte de direcció o que li 

atribueixi l’Administració educativa. 

 

 

2.5. El professor tutor individual 

 

Assumeix l’acompanyament d’un alumne/a. Un tutor o una tutora podrà fer 

l’acompanyament individual de 12 alumnes com a màxim, sempre que es pugui. 

Li corresponen les següents funcions: 
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a. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal de cada 

alumne i realitzar-ne un seguiment individualitzat. 

b. Vetllar pel màxim rendiment de l’alumne i, sobretot, per l’assoliment de les 

competències bàsiques. Trobar formes de recuperació de les mancances que 

tingui o de potenciació de les seves capacitats i/o habilitats. 

c. Mantenir entrevistes individuals amb cada un dels alumnes. Com a  mínim ha de 

realitzar una entrevista durant el curs, tot i que s’aconsella que en mantingui tres. 

d. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares o representants legals de 

cada alumne per informar-los del seu procés d’aprenentatge, de la seva 

assistència i del seu comportament, d’acord amb els criteris establerts per la 

direcció del centre. En aquest sentit, el tutor individual tindrà com a mínim una 

entrevista individualitzada amb els pares de cada un dels seu alumnes; el pla 

d’acció tutorial establirà les orientacions bàsiques sobre la relació del centre amb 

les famílies. 

e. Donar els butlletins de notes i transmetre a l’alumne i a la família els acords de 

les sessions d’avaluació. 

f. Atendre en primera instància, els alumnes i els pares en el cas de reclamacions 

de notes. 

g. Fer el seguiment de l’assistència a classe i del comportament de cada un dels 

alumnes: valorar-les, informar les famílies, i proposar mesures d’atenció o de 

sancions. També notificarà a les famílies les sancions o expulsions dictades pel-

per la cap d’estudis. Revisar periòdicament la carpeta d’incidències. 

h. Omplir i mantenir al dia el registre o fitxa de seguiment i individual de 

l’alumnat. 

i. Orientar l’alumne i la família en l’elecció dels itineraris formatius i del 

currículum optatiu. Orientar-lo de cara al seu futur acadèmic i professional. 

j. Redactar el document orientador per a cada alumne en finalitzar 4t curs d’ESO. 

k. Coordinar, en els casos que convingui, la seva acció tutorial amb el personal 

especialista (professorat d’orientació, USEE, tutor d’aula d’acollida, 

professional de l’EAP,...) i fer el seguiment del pla individualitzat. 

l. Col·laborar amb el tutor de grup i el coordinador de nivell en la preparació de les 

reunions de pares i mares, en la planificació del treball de síntesi i, si s’escau, en 

l’organització de la sortida de fi de curs. 

m. Aquelles altres que li encomani el director-la directora, que es desprenguin de 

projecte educatiu o del pla d’acció tutorial. 

 

 

2.6. L’equip docent  

 

Estarà format per tot el professorat que imparteix docència al mateix grup d’alumnes i 

estarà coordinat pel coordinador-coordinadora de nivell amb el suport del tutor-tutora de 

grup. Tots els membres de l’equip docent són tan responsables com el propi tutor/a de 

l’educació integral de l’alumnat; no són només transmissors de conceptes i 

procediments de la seva matèria. 

 

Es reunirà amb la periodicitat establerta al calendari del curs escolar però en cap cas 

serà inferior a una vegada al mes. 
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Les funcions de l’equip docent són: 

1. Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentage del grup d’alumnes, en 

general, i de cada alumne en particular, tant en els aspectes acadèmics (procés 

d’ensenyament-aprenentatge) com personals i socials. 

2. Programar conjuntament les diferents activitats acadèmiques i complementàries. 

3. Programar, executar i avaluar el treball de síntesi, en el cas de l’ESO, i participar 

en la planificació del treball de recerca, en el cas de batxillerat . 

4. Acordar criteris comuns entre el professorat per garantir la intervenció 

globalitzada i coherent al mateix grup d’alumnes (metodologia, gestió de l’aula, 

deures, hàbits de treball, disciplina, procediments, ús de recursos,...). 

5. Coordinar els currículums, les metodologies i els criteris d’avaluació i promoció 

i adequar-los a les necessitat de l’alumnat del grup i vetllar perquè la 

programació sigui coherent al llarg de cada curs i de l’etapa 

6. Coordinar el treball competencial que es realitza des de cada matèria. 

7. Proposar criteris de flexibilització dels agrupaments dels alumnes i d’aplicació 

de mesures per atendre la diversitat d’alumnat. 

8. Adequar el PAT i el Pla d’orientació a la realitat del grup d’alumnes. 

9. Col·laborar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i de l’orientació 

educativa, acadèmica i professional. 

10. Coordinar l’elaboració de materials i la planificació d’activitats de d’avaluació i 

de recuperació. 

11. Col·laborar en l’elaboració de la programació i la memòria anuals. 

12. Analitzar els resultats acadèmics i els resultats de les avaluacions externes per 

ajustar la intervenció docent a l’assoliment de les competències bàsiques i 

específiques de cada etapa.  

 

 

2.7. Funcions de la direcció del centre 

 

a. Formular la proposta inicial del pla d’acció tutorial, impulsar-ne l’avaluació i 

proposar les modificacions i adaptacions corresponents. 

b. Establir els elements organitzatius del centre. 

c. Nomenar els coordinadors/coordinadores i els tutors/res. 

d. Arbitrar mecanismes i recursos que facilitin la comunicació amb les famílies i la 

participació de l’alumnat i els seus pares i mares en el centre. 

e. Convocar les reunions de pares i mares. 

f. Garantir la intervenció del departament d’orientació i dels serveis educatius en 

els processos d’orientació a l’alumnat, famílies i professorat. 

 

 

2.8. Funcions del cap d’estudis 

 

a. Organitzar els ensenyaments impartits en el centre: horaris, assignació de 

recursos,.... 

b. Garantir, amb la coordinació pedagògica, la concreció d’uns currículums 

coherents amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció. 

c. Coordinar les activitats escolars reglades. 

d. Coordinar, amb la col·laboració de la coordinació pedagògica, les activitats 

escolars complementàries.  
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e. Elaborar, amb els coordinadors de nivell, els horaris i l’assignació del 

professorat durant l’elaboració dels treballs de síntesi. 

f. Gestionar l’assistència de l’alumnat, la convivència i la resolució de conflictes. 

g. Garantir dins l’horari del professorat els espais adients per a les tasques de 

coordinació i atenció tutorial. 

h. Elaborar el calendari i els hores d’exàmens, després d’haver escoltat el 

coordinador de nivell. 

 

 

2.9. Funcions de la coordinació pedagògica 

 

a. Programar, amb els coordinadors de nivell, les reunions dels equips docents. 

b. Programar i coordinar el treball dels coordinadors de nivell. 

c. Programar el pla d’orientació d’acció tutorial i, conjuntament amb els 

coordinadors de nivell i el professorat d’orientació, coordinar-ne l’aplicació. 

d. Proposar a la direcció del centre la designació dels coordinadors/res  i dels 

professors-tutors. 

 

 

2.10. Funcions de les coordinacions de nivell 

 

a. Afavorir l’actuació coordinada del professorat quant a : 

- criteris d’intervenció a l’aula. 

- procés d’avaluació i de recuperació. 

- organització i gestió de l’aula. 

- planificació de l’activitat docent (deures, treballs, exàmens...) 

- hàbits d’estudi. 

- convivència i seguiment del règim disciplinari. 

- orientació de l’alumnat. 

b. Fer propostes d’agrupament de l’alumnat. 

c. Coordinar les reunions de tutors i tutores de cada nivell i vetllar per l’aplicació 

del pla d’orientació i acció tutorial. 

d. Coordinar les activitats i les sortides complementàries de nivell, vetllar-ne la 

coherència i l’aprofitament pedagògic.  

e. Coordinar l’elaboració de les adequacions curriculars de grup  i dels plans 

individualitzats. 

f. Programar, amb la coordinació pedagògica, les reunions dels equips docents. 

g. Analitzar i valorar amb els equips docents els resultats acadèmics de l’alumnat, i 

proposar accions de millora. 

h. Planificar, amb la coordinació pedagògica i amb el professorat d’orientació, 

l’orientació acadèmica i professional. 

a. Vetllar perquè tots els tutors i tutores de 4t d’ESO, havent escoltat l’equip 

docent, redactin el consell orientador. 

 

 

2.11. Funcions del departament d’orientació 

 

El professorat d’orientació educativa ha de donar suport al professorat tutor en el 

desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una 

intervenció específica. 
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El professorat d’orientació educativa pot col·laborar amb els tutors en: 

a. L’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat. 

b. L’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat 

amb escolarització compartida. 

c. El desenvolupament de sessions de grup, amb temes i activitats. 

d. El desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell. 

e. La planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar i 

professional, principalment al final de cada etapa escolar. 

f. El desenvolupament del programa salut i escola.  

g. La realització d’entrevistes amb famílies. 

h. La col·laboració d’agents extern i de xarxes de treball que coordinen recursos, 

actuacions i programes en els àmbits municipal, comarcal i territorial. 

 

 

2.12. Funcions de la CAD 

 

La seva funció és fer el seguiment de l’alumnat que presenta més dificultats en el procés 

d’aprenentatge o que es troba en una situació de risc o de vulnerabilitat significativa i 

trobar estratègies i/o recursos per facilitar-li l’èxit acadèmic i personal. També fa el 

seguiment de l’alumnat que rep atenció individualitzada, de l’alumnat absentista o de 

l’alumnat que s’integra en programes de diversificació curricular. 

 

a. Establir els criteris bàsics (organització curricular, metodologia, suports,...) per 

atendre l’alumnat amb necessitats educatives. 

b. Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives o amb 

altes capacitats. 

c. Planificar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumnat amb necessitats educatives. 

d. Elaborar propostes dels plans individualitzats i decidir els procediments i criteris 

que empraran els equips docents per fer les adaptacions o els plans individuals 

que corresponguin. 

e. Assessorar els tutors d’alumnat amb necessitats educatives 

 

Setmanalment es reuniran  la coordinadora pedagògica, la professora d’orientació 

educativa, una professora de la USSE, un/a docent dels PdC i la professional de l’EAP. 

 

 

2.13. Funcions del claustre de professorat 

 

a. Participar en l’elaboració i la modificació del pla d’acció tutorial. 

b. Establir directrius per a la coordinació docent, l’orientació, l’acció tutorial i per a 

l’atenció a la diversitat. 

 

 

2.14. Col·laboració del tot el professorat en l’acció tutorial 

 

a. Tutelant el procés d’aprenentatge de cada alumne/a en la seva àrea. 

b. Atenent les necessitats educatives específiques de cada alumne/a en la seva àrea. 

c. Atenent a la formació integral de l’alumnat més enllà de la mera instrucció en 

coneixements sobre la seva àrea. 
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d. Preocupant-se per les circumstàncies personal de cada alumne/a. 

e. Recolzant l’alumne/a en la presa de decisions sobre el seu futur. 

f. Facilitant que tots els alumnes estiguin integrats en el grup classe. 

g. Coordinant-se amb el tutor(a i aportant-li informació i suport. 

h. Afavorint l’autoestima dels seus alumnes i tenint expectatives positives sobre 

ells. 

i. Orientant el seu alumnat sobre la millor manera d’estudiar la seva matèria. 

j. Atenent les demandes i suggeriments de l’alumnat. 

k. Buscant col·laboració de la resta de professorat per ajudar l’alumne/a. 

l. Creant un ambient satisfactori i agradable a l’aula, basat en el respecte i el tracte 

educat, que sigui motivador per l’alumnat i que afavoreixi una actitud positiva 

cap a l’aprenentatge, 

m. Essent coherent, transparent i clar amb els criteris d’intervenció a l’aula i amb 

els instruments i criteris d’avaluació. 

n. Mostrant expectatives positives vers l’alumne/a i el grup. 

 

 

2.15. Participació de la família 

 

La família és una peça clau en el desenvolupament de l’acció tutorial. Una estreta unió 

entre la família i el centre millora extraordinàriament el rendiment, l’actitud cap a 

l’escola i afavoreix una presa correcta de decisions del futur personal i professional de 

l’alumnat. Així doncs, és fonamental que: 

 Col·labori en totes les recomanacions que li faci el tutor/a o l’orientador/a. 

 Mantingui un contacte periòdic amb el tutor/a. 

 Justifiqui dins del període establert les faltes d’assistència. 

 Assisteixi a totes les reunions a les que estigui convocada o faci un esforç per 

estar informada del contingut d’aquestes. 

 Controli l’agenda dels seus fills/es periòdicament i l’empri com a mitjà de 

comunicació. 

 Realitzi un esforç per implicar-se de manera activa en el desenvolupament dels 

hàbits d’estudi dels seus fills/es. 

 Participi activament en el procés de presa de decisions tant pel que fa a aspectes 

acadèmics com professionals. 

 Doni suport a totes les mesures disciplinàries que s’imposin des del centre. 

 Faciliti el contacte amb altres institucions o persones que poden ser fonamentals 

per afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a. 

 Respecti els horaris de visita del professorat establerts. 
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3  FUNCIONAMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

 

3.1. Criteris generals 

 

a. El pla d’acció tutorial està dissenyat perquè sigui un marc obert i flexible, ja que 

els seus objectius poden ser treballats a través d’activitats diverses en funció de 

les necessitats específiques de cada tutor/a i del seu estil pedagògic, de les 

característiques particulars de cada grup i de les activitats generals del centre per 

al curs en concret. 

 

b. A partir de les línies d’actuació generals concretades en el PAT, els tutors i les 

tutores programaran, cada curs, les activitats més apropiades, tenint en compte la 

distribució d’objectius i les activitats que proposa el centre, aprovats els claustre 

de professorat, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de 

direcció. 

 

c. Correspon a l’equip de tutors i tutores la planificació de les actuacions a dur a 

terme, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats. 

 

d. A través de les reunions periòdiques de tutors i tutores de nivell, en les quals 

podrà incorporar-se un membre del departament d’orientació, s’articularan els 

recursos personals i materials i es proporcionarà l’assessorament i suport 

necessari perquè sigui possible el desenvolupament de les funcions tutorials 

d’una forma coordinada. 

 

 

3.2. Funcionament de les reunions de tutors i tutores 

 

a. Tenen una periodicitat setmanal en l’horari fix del professorat i es poden 

convocar sempre que siguin necessàries. Per elaborar l’ordre del dia, es tindrà en 

compte la planificació general del curs, les aportacions del consell de direcció i 

les propostes dels tutors i les tutores en la reunió anterior. 

b. La reunió de tutors i tutores de nivell estarà formada pels tutors i les tutores de 

cada grup classe, el/la coordinador/a de nivell i, si s’escau, el/la coordinador/a 

pedagògic/a. També podrà incorporar-se un membre del departament 

d’orientació per assessorar sobre algun tema. 

c. El coordinador o la coordinadora de nivell, amb la col·laboració de la 

coordinació pedagògica i el departament d’orientació, aconsellarà, col·laborarà i 

proposarà materials dins del seu grup de tutors i tutores per tal de dur a terme la 

tasca tutorial. 

d. A partir de les línies generals proposades en el PAT, i de forma consensuada, es 

programaran les activitats més apropiades per a realitzar amb el grup en la sessió 

setmanal de tutoria, s’analitzaran com s’han desenvolupat les activitats i es 

determinaran les línies de treball que s’aniran seguint a mig termini. 

e. Les reunions de tutoria tindran, també, caràcter informatiu sobre altres aspectes 

d’interès per als tutors i tutores i l’alumnat: acords adoptats en els òrgans de 

centre, activitats extraescolars, notícies i incidències d’interès,... 
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f. El coordinador o la coordinadora de nivell vetllarà perquè els tutors i tutores 

individuals, que no assisteixen a la reunió, tinguin la informació necessària per 

desenvolupar eficaçment les seves funcions.  

 

 

3.3. Seguiment i avaluació del pla 

 

a. Al llarg del curs, la coordinació pedagògica, amb la col·laboració dels 

coordinadors de nivell, realitzarà el seguiment del desenvolupament de l’acció 

tutorial i facilitarà els suports i els recursos que els tutors i les tutores i l’alumnat 

necessiten. 

b. En finalitzar el curs escolar, l’avaluació el PAT. La reflexió realitzada pel 

professorat implicar sobre els èxits aconseguits, les dificultats trobades, els 

factors que han pogut influir en ambdós i, si és el cas, els aspectes que sigui 

necessari modificar en el pla, seran recollits en una acta a tall d’informe que es 

farà arribar a la direcció del centre. 

c. Per a l’elaboració d’aquest informe es podran fer servir les aportacions de 

l’alumnat i de les famílies. 

d. L’acció tutorial serà un àmbit clau en l’autoavaluació de centre. Aquests 

processos d’avaluació hauran d’incloure la valoració de les famílies i de 

l’alumnat. L’avaluació inclourà el compliment del pla, els resultats obtinguts en 

relació als recursos destinats i el grau de satisfacció dels agents implicats. 

e. Les conclusions obtingudes de l’avaluació seran tingudes en compte per a 

introduir les modificacions i ajustos necessaris en el pla i en l’organització del 

centre. 

 

 

3.4. Coordinació Primària i Secundària 

 

Per tal de facilitar a l’alumnat la transició entre l’Educació primària i l’Educació 

secundària i per tal d’assegurar una continuïtat i una coherència en el procés educatiu, 

es faran 3 reunions de coordinació pedagògica i curricular amb les escoles adscrites al 

llarg del curs. Aquestes reunions han d’estar orientades a: 

 Conèixer els respectius projectes educatius, l’organització i el funcionament dels 

centres. 

 Conèixer i coordinar el desenvolupament dels respectius currículums 

(priorització d’objectius i continguts, estratègies didàctiques i metodològiques, 

criteris d’avaluació,...) 

 Coordinar i elaborar, si s’escau, les activitats de reforç d’estiu. 

 Traspassar la informació de l’alumnat i la documentació corresponent. 

 Conèixer l’adaptació de l’alumnat a l’Institut. 

 

En acabar el curs escolar, es convocarà una reunió amb representants de cada una de les 

escoles per tal de recollir tota aquella informació relativa a l’alumnat que cursarà 1r 

d’ESO el curs següent. La reunió serà individual per a cada escola.  

 

Per part de l’Institut hi assistiran, la coordinació pedagògica, la coordinació de 1r 

d’ESO, el professorat d’orientació educativa, els tutors i, si s’escau, el professional de 

l’EAP que col·labora amb l’Institut. 
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3.5. Àmbits d’intervenció 

 

3.5.1. L’orientació personal 

 

L’orientació i l’acció tutorial ha de contribuir a la formació integral de l’alumnat: 

 Ensenyar a ser un mateix: passa per construir la pròpia identitat, que es veu 

condicionada per la representació mental que l’adolescent té d’ell mateix 

(autoconcepte). Si és capaç d’acceptar-se, aconseguirà un alt nivell d’autoestima 

que l’ajudarà en la construcció de la identitat personal. Això el portarà a actuar 

amb: confiança, seguretat, independència, responsabilitat, constància, autoestima 

i tolerància.  

 Ensenyar a ser persona: ajudar l’alumne/a a construir la seva pròpia escala de 

valors a partir de la reflexió crítica, del diàleg i el debat,...; a desenvolupar 

actituds empàtiques, de respecte vers un mateix, vers els altres i vers l’entorn; a 

desenvolupar actituds i hàbits saludables, a fer un ús correcte de les tecnologies i 

les xarxes socials,.... 

 Ensenyar a comunicar-se: implica aprendre a identificar les pròpies emocions, 

els propis sentiments, les pròpies necessitats, a partir de les quals poder 

comunicar i relacionar-se amb maduresa, assertivitat, autocontrol; aprendre a 

conversar en un grup per construir, tenint en compte la comunicació verbal però 

també la no verbal. 

 Ensenyar a conviure: educar és socialitzar i la socialització no és innata sinó que 

s’aprèn. És un objectiu de l’acció tutorial, aconseguir una bona relació entre el 

grup i la creació d’un clima de col·laboració i respecte mutu i bona convivència; 

aprendre a viure junts a partir d’unes relacions positives amb els altres, del 

treball cooperatiu, de la comprensió i la interacció amb la realitat social i del 

valor i respecte de les diferències. També implica desenvolupar el valor de la 

participació en la vida del centre i de la coresponsabilització de la dinàmica del 

grup com a via per esdevenir ciutadans compromesos i responsables. 

 

 

3.5.2. L’orientació acadèmica 

 

L’acció tutorial ha de facilitar el procés d’aprenentatge proporcionant a l’alumne les 

eines necessàries que li permetin coordinar els diferents coneixements. 

 Ensenyar a pensar: implica ajudar l’alumne/a a desenvolupar les capacitats 

d’anàlisi i de síntesi, de generalització, de crítica i de reflexió, d’imaginació i de 

raonament. La majoria d’alumnes arriben a certa maduresa intel·lectual sense 

necessitat d’ajuts específics, però d’altres necessiten una ajuda més 

individualitzada. 

 Ensenyar a estudiar: implica ensenyar a l’alumnat tècniques d’estudi que els 

ajudin a l’organització del temps i a planificar-se per poder ser conscients de 

com estudien i quines són les seves dificultats. Aquestes tècniques inclouen, per 

una banda, condicions externes: ambientals, de planificació, d’espais, de 

motivació,...; per una altra banda, destreses que l’ajudaran a organitzar-se 

mentalment: buscar idees principals, fer esquemes, mapes conceptuals, 

subratllats, a saber com prendre apunts, notes, a consultar bibliografia, exercicis 

d’observació, memòria... En definitiva, es pretén que l’alumne/a esdevingui 

autònom i eficient en el seu aprenentatge i aprengui estratègies per continuar 

aprenent al llarg de la seva vida (hàbits de treball, pautes d’estudi, capacitat 
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d’esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític 

i creatiu). 

 

 

3.5.3. L’orientació professional 

 

En aquesta etapa, una capacitat molt important a reforçar és la de prendre decisions 

sobre el futur. Eel tutor individual ha d’ajudar l’alumne/a a l’hora de fer una elecció 

equilibrada del currículum a fi i efecte que li sigui útil per als estudis futurs o per a la 

integració al món laboral 

 Ensenyar a prendre decisions: el tutor ha d’ajudar l’alumne en aquest procés 

fent que s’enfronti conscientment a l’elecció, oferint-li la màxima informació de 

les diferents opcions i capacitant-lo per saber utilitzar aquesta informació. 

 Aprendre a descobrir-se: per a prendre decisions l’alumne/a ha de conscient de 

les seves capacitats, motivacions i interessos, per aquest motiu cal oferir-li 

espais i activitats de reflexió i autoconeixement. 

 Ensenyar a cercar informació: per poder fer una adequada elecció cal disposar 

d’informació. Tanmateix, no n’hi ha prou amb donar informació (sobre estudis, 

itineraris professionals, oferta formativa, centres de formació,...) sinó que cal 

que l’alumne/a aprengui recursos i estratègies per localitzar la informació que 

necessiti. 

 

 

3.6. Actuacions i instruments per a l’acció tutorial 

 

L’acció tutorial es concreta en quatre tipus d’actuacions: 

1. Actuacions per assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de les 

programacions, en el procés d’avaluació i en la pràctica docent per part del 

professorat del grup. 

2. Actuacions per a desenvolupar amb el grup d’alumnes en l’horari setmanal de 

tutorial. 

3. Actuacions per atendre individualment l’alumnat. 

4. Actuacions per a mantenir una comunicació fluïda amb les famílies i per 

implicar-les en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles. 

 

 

3.6.1. Actuacions i instruments per al seguiment individual: 

 

a. Amb l’alumnat 

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

o Carpeta de tutoria per arxivar la informació i la documentació de cada 

alumne/a. Passa de tutor a tutor. Ús restringit al professorat. 

o Documents: Fitxa de tutoria (dades personals), informe de traspàs de 

primària a secundària; full model per anotar els acords en les entrevistes, 

full de seguiment per registrar les actuacions i intervencions, butlletins 

de notes. 

o Qüestionaris de valoració de l’adaptació, del rendiment,... 

o Programa informàtic. 
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 Entrevistes personals amb l’alumne/a. 

o Mínim una per trimestre. 

o Recollir informació per al coneixement i seguiment del seu aprenentatge 

i desenvolupament personal: autoconeixement, organització, emocions, 

autoregulació, hàbits, avaluació i autoavaluació, perspectives de futur, 

integració, relació amb els altres, habilitats socials, convivència i 

conflictes, valors,... 

o Documents: full de registre. 

 Recollida d’informació dels incidents que puguin estar relacionats amb cada 

alumne/a i recerca de respostes positives davant les situacions de conflicte. 

o Documents: fulls d’incidència. 

o Programa informàtic de control d’assistència i comportament. 

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

activitats docents que es desenvolupen al centre. 

o Adreçat a l’alumnat que s’incorpora a l’Institut: benvinguda, 

familiaritzar-se amb els companys, professorat i entorn; normes 

bàsiques. 

 

 

b. Amb els pares i les mares 

 

Totes les famílies han de rebre informació sobre: el funcionament del centre, els plans 

d’estudi, les activitats del centre i l’evolució acadèmica i personal del seu fill/de la seva 

filla. 

 

La informació es trametrà personalment (entrevista), reunions col·lectives de pares i 

mares, correu postal, correu electrònic, telèfon i, sempre que es pugui, se’ls facilitarà 

l’accés al programa informàtic que arxivi la informació. 

 

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

o Mínim un cop cada curs. La primera ha de fer-se durant el primer 

quadrimestre. 

o Entrevista a final de curs per entregar el butlletí i fer balanç final del curs. 

o Es facilitarà i es recollirà informació de l’àmbit acadèmic (evolució 

aprenentatges, comportament, hàbits de treball, actituds,) i de l’àmbit 

personal. Quan s’escaigui, orientació acadèmica i professional. 

 Informació trimestral dels resultats de la preavaluació i l’avaluació acadèmica de 

l’alumne/a. 

o Informe de preavaluació durant el mes de novembre amb comentaris 

consensuats per l’equip docent. 

o Butlletins de notes cada avaluació. 

 Contactes telefònics, telemàtics i personals sempre que la situació de l’alumne/a 

ho requereixi. 

o Informació després de les reunions d’equip docent, si s’escau. 

o Informació en cas d’absències o comportaments indeguts i reiterats 

(incidents, expulsions). Tant els tutors com els pares i les mares poden 

consultar el programa informàtic d’assistència, comportament i agenda 

escolar.  
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c. Amb el professorat 

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

referència a cada àrea del currículum. 

o A les reunions d’equip docent. 

o Individualment sempre que es requereixi. 

o El professorat anotarà informació als documents compartits. 

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

que ho requereixin. 

o A les reunions d’equip docent. 

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

d’equips docents. 

 Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat. 

o Propostes fetes en la CAD: derivació dels alumnes, seguiment 

psicopedagògic, EAP, elaboració de PI,... 

 

 

3.6.2. Accions per al seguiment grupal 

 

a. Amb l’alumnat 

Es portaran a terme les activitats programades al pla d’acció tutorial planificades en 

l’apartat 6. 

 

b. Amb els pares i les mares 

 Reunió a començament de curs amb la finalitat de: 

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

alumnes del grup. 

 Informar-los sobre qüestions practiques de normativa i funcionament del 

centre i programació i organització del curs. 

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

seguiment de l’alumne/a, entrevistes, etc. 

 Reunió amb el grup de pares al 3r trimestre amb la finalitat d’  

 Informar-los sobre els itineraris educatius i alternatives. 

 

c. Amb el professorat 

 

 Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre per a: 

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

totes les àrees. 

 Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a 

l’aula. 

 Analitzar els problemes que vagin sortint al grup i buscar conjuntament 

solucions. 

 Desenvolupar les activitats d’acció tutorial coordinades amb els altres 

tutors/es del mateix nivell o cicle. 

 Planificació i organització del treball de síntesi. 

 Planificació i organització d’activitats. 

 Sessions trimestrals d’avaluació: 

 Anàlisi del procés seguit pel grup pel que fa als objectius proposats 

conjuntament. 

 Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup. 
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 Reunió final de curs 

 Proposta d’agrupaments per al curs següents. 

 Valoració de curs; objectius i propostes de millora per al curs següent. 

 Propostes d’activitats per al pla d’acció tutorial. 

 Mesures d’atenció a la diversitat. 

 Reunió setmanal de tutors i tutores: 

 Planificar, organitzar, coordinar i aplicar el pla d’acció tutorial. 

 Programar activitats i sortides. 

 Avaluar el pla d’acció tutorial. 

 Reunió setmanal de la CAD. 
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4  PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

 

Aquest pla d’acció tutorial presenta els continguts distribuïts en aquests quatre blocs 

 

BLOC 1 (Orientació personal) APRENDRE A SER UN MATEIX I A CONVIURE 

BLOC 2 (Orientació personal) APRENDRE A COMUNICAR-SE 

BLOC 3 (Orientació acadèmica) APRENDRE A APRENDRE 

BLOC 4 (Orientació professional) APRENDRE A TREBALLAR 

 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 

1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.5. Ens relacionem amb els altres. 

1.6. Acceptem la diferència. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.8. Resolució de conflictes. 

1.9. Prenem decisions. 

1.10. Treballem amb els altres.   

1.11. Educació política i ciutadana. Participació social. 

1.12. Educació per la salut: drogues, tabaquisme, alimentació, salut mental, alcohol    

hàbits d’higiene personal, noves addiccions,... 

1.13. Educació per l’afecte i la sexualitat. 

1.14. Educació en la diversitat sexual i de gènere. (violència, igualtat, diversitat) 

1.15. Educació pel respecte al medi ambient. 

1.16. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació. 

1.17. Educació viària. 

1.18. Vivim el viatge final d’etapa. 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 

 2.1. Què sento? Educació emocional. 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.4. Comunicació no verbal. 

2.5. La comunicació a les xarxes socials. 

2.6. Habilitats socials. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

 

3.1. El centre. Funcionament i participació. 

3.2. Coneixement del sistema educatiu. 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.5. La lectura com activitat d’autoaprenentatge. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 
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4t BLOC. Aprendre treballar: 

 

4.1. Hàbits i valors de treball. 

4.2. Itineraris formatius. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.4. Coneixement de l’entorn laboral. 

4.5. Estratègies per cercar feina. 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

4.8. El treball en equip. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

 

 

1r ESO 

 

Objectius prioritaris 

1. Garantir una adequada transició de l’alumnat entre l’educació primària i 

l’educació secundària. 

2. Ajudar i facilitar l’adaptació al centre i al nou pla d’estudis. 

3. Promoure la integració de tot l’alumnat i la cohesió del grup classe, 

implicant-los també en la participació al centre. 

4. Informar els pares sobre el funcionament de l’ESO i el procés d’adaptació i 

integració del seu fill/de la seva filla. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 

1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.5. Ens relacionem amb els altres. 

1.6. Acceptem la diferència. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.8. Resolució de conflictes. 

1.9. Prenem decisions. 

1.10. Treballem amb els altres. 

1.12. Educació per la salut: tabaquisme, alimentació, hàbits d’higiene personal,... 

1.13. Educació per l’afecte i la sexualitat: la pubertat. 

1.15. Educació pel respecte al medi ambient. 

1.16. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació. 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 2.1. Què sento? Educació emocional. 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.5. La comunicació a les xarxes socials. 

2.6. Habilitats socials. 
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3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.1. El centre. Funcionament i participació. 

3.2. Coneixement del sistema educatiu. 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.5. La lectura com activitat d’autoaprenentatge. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.1. Hàbits i valors de treball. 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

4.8. El treball en equip. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Programa salut i escola: Adolescència i pubertat. 

 Programa salut i escola: Hàbits saludables. 

 Internet i xarxes socials. 

 

 

 

2n ESO 

 

Objectius prioritaris 

1. Promoure la cohesió del grup classe. 

2. Impulsar la participació de l’alumnat al centre. 

3. Reforçar l’autonomia de cada alumne en l’organització del treball individual, 

consolidant l’ús de diferents tècniques d’estudi. 

4. Acompanyar l’alumne/a en el seu creixement personal, com a adolescent i 

com a persona en formació. 

5. Iniciar els processos d’orientació acadèmica i personal, oferint a cada 

alumne/a aquell itinerari més adequat per completar l’educació secundària. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 

1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.5. Ens relacionem amb els altres. 

1.6. Acceptem la diferència. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.8. Resolució de conflictes. 

1.9. Prenem decisions. 

1.10. Treballem amb els altres. 

1.12. Educació per la salut: tabaquisme, alcohol,... 

1.14. Educació en la diversitat sexual i de gènere. (violència, igualtat, diversitat) 

1.15. Educació pel respecte al medi ambient. 

1.16. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació. 
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2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 2.1. Què sento? Educació emocional. 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.5. La comunicació a les xarxes socials. 

2.6. Habilitats socials. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.1. El centre. Funcionament i participació. 

3.2. Coneixement del sistema educatiu. 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.5. La lectura com activitat d’autoaprenentatge. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.1. Hàbits i valors de treball. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

4.8. El treball en equip. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Programa salut i escola: alcohol i tabac. 

 Internet i xarxes socials. 

 LGBTI: estratègies per educar en la diversitat sexual i de gènere. 

 La Marató de TV3. 

 

 

 

3r ESO 

 

Objectius prioritaris 

1. Promoure la cohesió del grup classe i impulsar la participació de l’alumnat al 

centre. 

2. Reforçar l’autonomia de cada alumne en l’organització del treball individual. 

3. Acompanyar l’alumne/a en el seu creixement personal, com a adolescent i 

com a persona en formació. 

4. Mantenir l’orientació acadèmica i personal perquè cada alumne/a pugui 

escollir l’itinerari més adequat als seus interessos, a les seves capacitats i a 

les seves expectatives formatives i laborals futures. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.9. Prenem decisions. 

1.12. Educació per la salut: drogues i noves addiccions, alimentació,... 

1.14. Educació en la diversitat sexual i de gènere. (violència, igualtat, diversitat) 
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2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 2.1. Què sento? Educació emocional. 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.5. La comunicació a les xarxes socials. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.1. El centre. Funcionament i participació. 

3.2. Coneixement del sistema educatiu. 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.1. Hàbits i valors de treball. 

4.2. Itineraris formatius. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.4. Coneixement de l’entorn laboral. 

4.5. Estratègies per cercar feina. 

4.8. El treball en equip. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Programa salut i escola: drogues, noves addiccions i alimentació. 

 Xarxes socials. Noves addiccions. 

 Educació viària. 

 

 

 

4t ESO 

 

Objectius prioritaris 

1. Reforçar l’autonomia de cada alumne en l’organització del treball individual. 

2. Acompanyar l’alumne/a en el seu creixement personal, com a adolescent i 

com a persona en formació. 

3. Completar l’orientació acadèmica i personal perquè cada alumne/a pugui 

escollir l’itinerari més adequat als seus interessos, a les seves capacitats i a 

les seves expectatives formatives i laborals futures. 

4. Planificar i organitzar sortida final d’estudis obligatoris. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.5. Ens relacionem amb els altres. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.8. Resolució de conflictes. 

1.9. Prenem decisions. 

1.10. Treballem amb els altres. 

1.13. Educació per l’afecte i la sexualitat. 
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1.14. Educació en la diversitat sexual i de gènere. (violència, igualtat) 

1.15. Educació pel respecte al medi ambient. 

1.16. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació. 

1.17. Educació viària. 

1.18. Vivim el viatge de final d’etapa. 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 2.1. Què sento? Educació emocional. 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.4. Comunicació no verbal. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.1. El centre. Funcionament i participació. 

3.2. Coneixement del sistema educatiu. 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.1. Hàbits i valors de treball. 

4.2. Itineraris formatius. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.4. Coneixement de l’entorn laboral. 

4.5. Estratègies per cercar feina. 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Associació Antisida: Educació per l’afecte i la sexualitat.  

 Programa salut i escola: Hàbits saludables. 

 Prevenció de socioaddiccions. 

 Educació viària: Canvi de marxa (Road Show). 

 

 

 

1r BTX 

 

Objectius prioritaris 

1. Promoure la cohesió del grup classe. 

2. Acompanyar l’alumne/a en el procés d’adaptació a Batxillerat. 

3. Orientar l’alumne/a en el procés d’elecció i planificació del TdR i dotar-lo 

d’instruments per desenvolupar-lo 

4. Reforçar l’autonomia de cada alumne en l’organització del treball individual. 

5. Reforçar l’orientació acadèmica i personal per ajudar l’alumne/a en l’elecció 

d’estudis i professions. 

6. Reforçar les tècniques d’estudi. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 
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1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 

1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.9. Prenem decisions. 

1.10. Treballem amb els altres. 

1.11. Educació política i ciutadana. Participació social. 

1.12. Educació per la salut: Marató,... 

1.13. Educació per l’afecte i la sexualitat. 

1.14. Educació en la diversitat sexual i de gènere. (violència, igualtat, diversitat) 

1.16. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació. 

1.17. Educació viària. 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.5. La comunicació a les xarxes socials. 

2.6. Habilitats socials. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.7. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.2. Itineraris formatius. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

4.8. El treball en equip. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Educació per l’afecte i la sexualitat. 

 Educació per la salut. 

 Orientació universitària i professional. 

 

 

 

2n BTX 

 

Objectius prioritaris 

1. Informar i acompanyar l’alumne/a en el procés d’elecció d’estudis 

postbatxillerat. 

2. Reforçar l’autonomia de cada alumne en l’organització del treball individual. 

3. Reforçar l’orientació acadèmica i personal per ajudar l’alumne/a en l’elecció 

d’estudis i professions. 

 

1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

1.1. Qui sóc?Autoconeixement i autoestima. 

1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials. 
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1.3. Saber comunicar-se amb els altres. 

1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants. 

1.7. Construïm la nostra escala de valors (educació moral). 

1.9. Prenem decisions. 

1.11. Educació política i ciutadana. Participació social. 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

2.2. Assertivitat i empatia. La pressió del grup. 

2.3. Debatem. 

2.4. Comunicació no verbal. 

2.6. Habilitats socials. 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

3.3. Actituds vers l’estudi i treball personal. Variables d’èxit o fracàs. 

3.4. Habilitats, estratègies d’aprenentatge i tractament informació. 

3.6. Perspectivisme, pensament lateral i creativitat. 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

4.2. Itineraris formatius. 

4.3. L’elecció vocacional: capacitat, preferències, interessos,... 

4.4. Coneixement de l’entorn laboral. 

4.6. Planificació i previsió. 

4.7. Prenem decisions. 

 

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern: 

 Educació per la salut. 

 Educació política i ciutadana. Participació social.. 

 Orientació universitària i professional 
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1r BLOC. Aprendre a ser un mateix i a conviure: 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.12, 

1.13, 1.15, 

1.16 

 

1.1,1.2,1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.12, 

1.14, 1.15, 

1.16 

1.1, 1.3, 1.4, 

1.7, 1.9, 1.12, 

1.14 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 

1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 

1.13, 1.14, 

1.15, 1.16, 

1.17, 1.18 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.7, 1.9 

1.10, 1.11, 

1.12, 1.13 

1.14, 1.16 

1.17 

1.1, 1.2 

1.3, 1.4 

1.7, 1.9 

1.11 

 

 

 

2n BLOC. Aprendre a comunicar-se: 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX 

2.1 , 2.2, 

2.3, 2.5, 2.6 

 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.6 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.5 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

2.2, 2.3, 2.5, 

2.6 

2.2, 2.3, 2.4,  

2.6 

 

 

 

3r BLOC. Aprendre a aprendre: 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

(tècniques i 

recerca 

informació), 

3.5, 3.6 

 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.6 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3,6 

3.3, 3.4, 3.7 3.3, 3.4, 3.6 

 

 

 

4t BLOC. Aprendre treballar: 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BTX 2n BTX 

4.1, 4.6, 4.7, 

4.8 

4.1,4.3,4.6, 

4.7,4.8 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.8 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 

4.7 

4.2, 4.3, 4.6,  

4.7, 4.8 

4.2, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.7 
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5  PROGRAMACIÓ ANUAL PER TRIMESTRES 
 


