
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
(PAT) 

 

  



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L’ACCIÓ TUTORIAL                                   INSTITUT JOAN MERCADER 

________________________________________________________________________________ 

     1 

ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ 4 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 4 

Eix 2: El  món intern i el món extern 4 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 4 

Eix 4: Hàbits de salut 4 

2. ACTIVITATS 1r d’ESO 5 

2.1. Activitats 1r Trimestre de 1r d’ESO 5 

Eix 1: L'institut i el seu entorn 5 

Eix 2: El  món intern i el món extern 6 

Eix 4: Hàbits de salut 7 

2.2. Activitats 2n Trimestre de 1r d’ESO 7 

Eix 1: L'institut i el seu entorn 7 

Eix 2: El  món intern i el món extern 7 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 8 

2.3. Activitats del 3r Trimestre de 1r d’ESO 8 

Eix 1: L'institut i el seu entorn 8 

Eix 2: El  món intern i el món extern 8 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 8 

Eix 4: Hàbits de salut 9 

3. ACTIVITATS 2n d’ESO 9 

3.1. Activitats 1r Trimestre de 2n d’ESO 9 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 9 

Eix 2: El  món intern i el món extern 10 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 11 

3.2. Activitats 2n Trimestre de 2n d’ESO 11 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 11 

Eix 2: El  món intern i el món extern 11 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 12 

Eix 4: Hàbits de salut 12 

3.3. Activitats 3r Trimestre de 2n d’ESO 12 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 12 

4. ACTIVITATS 3r d’ESO 14 

4. 1. Activitats 3r d’ESO 1r trimestre 14 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 14 

Eix 2: El  món intern i el món extern 14 



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L’ACCIÓ TUTORIAL                                   INSTITUT JOAN MERCADER 

________________________________________________________________________________ 

     2 

Eix 4: Hàbits i salut 15 

4. 2. Activitats 3r d’ESO 2n trimestre 15 

Eix 2: El  món intern i el món extern 16 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 16 

Eix 4: Hàbits i salut 16 

4. 3. Activitats 3r d’ESO 3r trimestre 17 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 17 

Eix 2: El  món intern i el món extern 17 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 17 

5.  ACTIVITATS 4t d'ESO 18 

5. 1. Activitats 4t d’ESO 1r trimestre 18 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 18 

Eix 2: El  món intern i el món extern 18 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 19 

5. 2. Activitats 4t d’ESO 2n trimestre 19 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 19 

Eix 2: El  món intern i el món extern 19 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 20 

Eix 4: Hàbits i salut 20 

5. 3. Activitats 4t d’ESO 3r trimestre 21 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 21 

Eix 2: El  món intern i el món extern 21 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 21 

6. ACTIVITATS 1r BATXILLERAT 22 

6. 1. Activitats 1r batxillerat 1r trimestre 22 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 22 

Eix 2: El  món intern i el món extern 23 

Eix 4: Hàbits i salut 23 

6. 2. Activitats 1r batxillerat 2n trimestre 23 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 23 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 23 

6. 3. Activitats 1r batxillerat 3r trimestre 24 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 24 

Eix 2: El  món intern i el món extern 24 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 24 

7. ACTIVITATS 2n DE BATXILLERAT 25 

7. 1. Activitats 2n batxillerat 1r trimestre 25 



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L’ACCIÓ TUTORIAL                                   INSTITUT JOAN MERCADER 

________________________________________________________________________________ 

     3 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 25 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 25 

7. 2. Activitats 2n batxillerat 2n trimestre 25 

Eix 1: L'institut i el seu entorn. 25 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 28 

7. 3. Activitats 2n batxillerat 3r  trimestre 28 

Eix 1: L'institut i el seu entorn. 28 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cccc 
 

 

 

 

 

 

 



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L’ACCIÓ TUTORIAL                                   INSTITUT JOAN MERCADER 

________________________________________________________________________________ 

     4 

1. INTRODUCCIÓ 

 
L’acció tutorial està inserida en cadascuna de les activitats de centre, amb una visió 
transversal i compartida per tots els docents i equips educatius, de l’acompanyament de 
l’aprenentatge de l’alumne i de la seva construcció com a ciutadà responsable; per tant, 
no solament es treballa l’acció tutorial a l’hora de tutoria, sinó que tots els espais i els 
temps de centre són espais i temps de tutoria  
(http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/n1.pdf). 
 

L'espai de tutoria de cada grup classe té l'objectiu de reforçar l'acompanyament i 

l'orientació dels alumnes al llarg de l'escolarització. Amb aquesta finalitat, al pla d1'acció 

tutorial del nostre institut es defineixen 4 eixos:  L’institut i el seu entorn, El  món intern i 

el món extern, L'orientació educativa i professional i Hàbits de salut. 

Les activitats que es treballen en aquests eixos han estat programades per la direcció, les 

coordinacions de nivell, l'equip d'orientació del centre i el grup de tutors i tutores. 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

 En aquest eix es treballen els aspectes referents a la cohesió de grup, al sentiment de 

pertinença a l’institut, a l'entorn i a la sostenibilitat. 

 Des del curs 2018-2019 som escola verda, per tant el concepte sostenibilitat també 

forma part d’aquest eix.  

Eix 2: El  món intern i el món extern 

 Aquest eix és el que s’encarrega de treballar les emocions (la seva gestió, les relacions 

amb els altres, com ens veiem, com es veuen els altres, etc). Durant tots els cursos de 

la ESO cada trimestre hi haurà una activitat relacionada amb la gestió de les emocions. 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

 És en aquest eix que es reforça l'organització de l'alumnat des del primer curs d'ESO, 

per aquest motiu es treballa l'organització de l’alumnat en el seu dia a dia. També des 

de primer hi ha un treball de l’expressió oral de forma transversal i també de 

l’orientació acadèmica, un treball adaptat a l'edat de l'alumnat, a les seves inquietuds i 

tenint en compte l'entorn en el qual ens trobem. 

Eix 4: Hàbits de salut 

 Aquest eix engloba els aspectes relacionats amb la salut i els hàbits de l’alumnat. 

 

                                                 
1
 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/n1.pdf
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2. ACTIVITATS 1r d’ESO 

Aquest curs és un any de canvis. Canvi de centre, de companys, nova etapa educativa. És 
molt important crear un sentiment de pertinença al centre, conèixer bé l’institut i treballar 
molt la cohesió de grup. 
 
Aquests aspectes es treballen des dels 4 eixos generals del PAT. 
 
2.1. Activitats 1r Trimestre de 1r d’ESO 

 
Eix 1: L'institut i el seu entorn 

● Acollida de l’alumnat nou: 

○ Amb el tutor/a, després de la presentació per part de la direcció, hi ha una 

visita pel centre, una explicació de les matèries optatives i el coneixement dels 

diferents espais. 

○ Explicació de les principals normes de funcionament de l’institut. Per reforçar 

aquesta explicació cada alumne/a tindrà un dossier d'inici de curs. 

○ Gimcana organitzada per l'alumnat del Consell de Delegats per tal que 

l'alumnat de primer comenci a conèixer de forma divertida i distesa els 

diferents espais i persones de l'institut. 

● Activitats de coneixença:  

● Entre l’alumnat d’un mateix grup i entre tot el nivell de primer. 

Cal tenir en compte que no només es relacionen amb el seu grup classe, també hi 

ha matèries optatives on es barregen amb els companys d’altres grups de primer. 

Aquestes activitats són els cercles, fan, filera sense parlar, etc. 

● Organització de l’aula: 

És molt important el coneixement de l’aula , com asseure's durant els primeres 

setmanes i al llarg del curs, com funcionen els desdoblaments, responsables de 

diferents tasques (llista, agenda, cartellera... etc.). També es treballa el reciclatge a 

l’aula i al centre. 

● Sortida ambiental per l’Entorn d’Igualada (La Tossa). És una activitat de cohesió 

de grup, aquesta activitat es fa conjuntament amb educació física i també té un 

enfocament des del punt de vista sostenible. 

● Elecció dels delegats de cada grup classe. 

Abans de l'elecció es fa una activitat per treballar quines han de ser les seves 

funcions i decidir entre tots quines són les qualitats que haurien de tenir (saber 

escoltar, empatia, etc.). També vindrà algun representat del consell de delegats 

per explicar com s'organitzen i quina funció realitzen a l'institut. 

● Elecció dels voluntaris de l'escola verda: 

Els voluntaris de l’escola verda, en general, es mantenen per als altres cursos 

d’ESO però per primer de batxillerat i primer d’ESO calen nous voluntaris/es. En 
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aquest cas no hi ha una elecció per part del companys, els voluntaris es presenten i 

per sorteig s'escull el representant de la classe.  

 

● Preparació de festes: 
○ Setmana de la ciència. 
○ Festa de Nadal. 
○ Concurs de guarniment sostenible. 

● Resoldre els dubtes organitzatius de la primera setmana. 
● Comentar el dossier, pautes per a l’elaboració de dossiers, treballs, presentacions 

orals. 
● Explicacions de rúbriques, els criteris d’avaluació (què són?, quina importància 

tenen?). 
● Ajudar a organitzar-se el dia a dia, fer un horari, adquirir uns compromisos reals 

de treball, etc. 
● Gestió de l'hort de l'institut: Moment de preparar l'hort, sembrar i plantar. 

Aquesta activitat la realitzen conjuntament tot l'alumnat de 1r d'ESO. Hi ha un 
calendari de tasques per a organitzar-ho. Es tracta d'una col·laboració amb el 
''Col·lectiu Eixarcolant''. Es cultiven varietats antigues de la zona amb l'objectiu de 
mantenir el banc de llavors. És una activitat que pretén incidir en la sostenibilitat 
treballant aspectes com la importància de les varietats locals, el manteniment de la 
biodiversitat, la col·laboració, etc. 

● Dinàmica final: Com ha anat el primer trimestre?.  
Al final de cada trimestre l’alumnat farà una activitat de valoració de les activitats 
realitzades a tutoria i  de com li ha anat el trimestre que ha passat. 

 
Eix 2: El  món intern i el món extern 

● TEI:  
El Projecte de “Tutories Entre Iguals” amb l’alumnat de 3r d’ESO que té com a 
objectiu reforçar l’acompanyament de l’alumnat de 1r d’ESO. 
Hi ha programades dues activitats, una conjunta de coneixença amb l’alumnat de 
tercer d’ESO i una individual amb el grup classe. Les activitats s’escullen del banc 
d’activitats que va preparar el professorat dins de la formació TEI. 

● Activitats de mindfulness i descans actiu:  
Es tracta de donar eines a l’alumnat per incrementar la concentració i l’atenció a 
classe mitjançant exercicis on es treballa la respiració, el moviment, etc. 
Les activitats de mindfulness s’organitzen amb l’equip d’orientadores de l’institut i 
per les activitat de descans actiu hi col·labora el professorat d’educació física. 

● Taller ‘Motiva’t i fes que sigui possible’. 
Aquest taller es realitza dins del Programa Aire. En aquest taller es tracta la 
motivació i el seu funcionament. Així mateix, s'exposen els elements d'actitud i 
aptitud necessaris per a superar situacions tant personals com acadèmiques. Per 
tal de comprendre millor el concepte de la motivació, es treballen exemples 
d'actitud positiva. 
Objectius: 
○ Descobrir què és la motivació i per què serveix. 
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○ Facilitar el plantejament d'objectius i afavorir l'actitud positiva en l'etapa 
present. 

○ Compartir formes de motivació i veure que tots tenim o hem de tenir les 
nostres. 

● Activitat deBat a Bat:  
Aquesta activitat es realitza a la biblioteca.  A partir del treball amb àlbums 
il·lustrats es convida als joves a reflexionar sobre el temes diversos i a generar 
debat per despertar el seu esperit crític. El tema d’enguany és Rumore / rumore, 
dedicat a com gestionar els rumors o el que es diu a les nostres espatlles. 

 

Eix 4: Hàbits de salut 

● Tallers d’esmorzar saludable. 

Aquest taller es realitza al centre, l’objectiu és transmetre a l’alumnat la 

importància de l’esmorzar com a primer àpat del dia i com ha de ser aquest 

esmorzar per a que sigui saludable. 

 
2.2. Activitats 2n Trimestre de 1r d’ESO 

Eix 1: L'institut i el seu entorn 

● Projecte TEi: 

Hi ha programades dues activitats, una conjunta amb l’alumnat de tercer d’ESO i 

una individual amb el grup classe.  

● Festes: 
Recordar les activitats i concursos de Sant Jordi. 

● Activitats sobre el Dia de les Llengües Maternes: 

Objectiu és  donar veu a l’alumnat de l’aula d’acollida durant la tutoria que explica 

el projecte que ha dut a terme. 

● L'hort de l'institut:  
Es continua l'assessorament del Col·lectiu Eixarcolant amb el taller del segon 

trimestre. 
● Continuar repensant el pati (entre 1 i 2h de tutoria). 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs. 

● Dinàmica final: Com ha anat el segon trimestre? 

Com cada trimestre, l’alumnat realitzarà l’activitat de valoració de les activitats 

realitzades a tutoria i  de com li ha anat el trimestre que ha passat. 

 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Treball de les emocions:  
Alguns exemples de les activitats programades són: 
○ Visualització del curt “Pedra, paper, tisores”, a catorze.cat i debat. 
○  Activitats a partir del llibre Emocionari. 
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● Xerrada ''Internet Segura'' 
Aquesta és una activitat que imparteix els cos dels Mossos d'Esquadra. És una 
xerrada adaptada a primer d'ESO relacionada amb els perills de les xarxes socials. 
L'Objectiu és que  siguin conscients del que els pot passar davant un mal ús 
d'internet. Aquesta xerrada està proposada des del programa Aire. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Activitats per fomentar el treball en equip i cooperatiu (Saber escoltar, intentar 
captar de forma adequada el significat que d’interlocutor vol donar a les seves 
paraules, no emetre judicis negatius, tenir i mostrar respecte per les persones  

 
2.3. Activitats del 3r Trimestre de 1r d’ESO 

Eix 1: L'institut i el seu entorn 

● Neteja de patis: Al llarg del trimestre els diferents grups classe, durant l'hora de 

tutoria sortiran al pati per recollir la brossa que hi ha a terra. Aquesta activitat al 

llarg del curs la realitzarà tot l'alumnat d'ESO. Es tracta d’una activitat que pretén 

reforçar la importància de mantenir un centre net. 

● Gestió de l'hort de l'institut: Arriba el moment de collir llavors. 
● Dinàmica final: Com ha anat 1r d’ESO? 

A final de curs, l’alumnat realitzarà l’activitat de valoració de les activitats 

realitzades a tutoria i  una valoració final de com li ha anat el curs. 

 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Projecte TEI:  
Hi ha programades dues activitats, una conjunta amb l’alumnat de tercer d’ESO i 
una individual amb el grup classe. Les activitats s’escullen del banc d’activitats que 
va preparar el professorat dins de la formació TEI. 

● “Emocions de pel·lícula” 
''Emocions de pel·lícula'' amb Inside Out. 
Primer es fa una activitat al voltant de les emocions, després es visualitza la 
pel·lícula i es fa una activitat final. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. 

Projecte compartit AMPA-INSTITUT. 

Aquests tallers s’organitzen en dos dies i tenen una durada d’una hora. 

A primer d'ESO es treballa la importància del llenguatge no verbal en la 

comunicació. 

● Activitat d'orientació acadèmica: 

Un dia a la feina del meu pare o un dia a la feina de la meva mare (fer entrevista, 

preguntes i redaccions, presentacions a l’aula...). 
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Eix 4: Hàbits de salut 

 Aquest taller es realitza al CAP d’Igualada. 

● Tallers d’Alcohol i tabac. 

 L’activitat es fa al CAP de l’Estació i l’imparteixen infermeres. 
Són uns tallers actius amb la participació del grup-classe i, a més d’informació i 

resolució de dubtes, també es fan còctels sense alcohol. Hem provat diferents 

combinacions i són moltes les possibilitats que es poden fer amb sucs, grosella, 

llima… 

 
 
 
 

3. ACTIVITATS 2n d’ESO 

Aquest curs l’acció tutorial ha de continuar contribuint al desenvolupament d’una 
dinàmica positiva en el grup classe i a la vinculació dels alumnes en la dinàmica del centre. 

Tal com es va iniciar al primer curs, cada trimestre hi haurà activitats per treballar les 
emocions i tenint en compte que des de primer d'ESO s'inicia la orientació acadèmica, al 
tercer trimestre hi haurà una activitat d’orientació. 
La sostenibilitat com a continua essent un factor important a treballar en l'eix l'institut i el 
seu l'entorn. 
 
3.1. Activitats 1r Trimestre de 2n d’ESO 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Dins d’aquest eix hi ha les activitats relacionades amb l’acollida del primer dia, 
recordatori dels aspectes més importants que cal tenir en compte per al 
funcionament del dia a dia, i el recull del full d’optatives. Explicació de les normes 
de funcionament de l’institut. 
Tal i com es fa a primer, respecte a l’organització de l’aula: 

● És molt important el coneixement de l’aula , com asseure's durant 

els primeres setmanes i al llarg del curs, com funcionen els 

desdoblaments, responsables de diferents tasques (llista, agenda, 

cartellera... etc.). El reciclatge a l’aula i al centre. 

● Fer la tria de delegats després de dues o tres setmanes de funcionament habitual. 
Hi ha un treball previ per acordar entre tots quines han de ser les funcions d’un 
delegat/da i quines característiques és important que tingui (empatia, saber 
escoltar, etc). 

● Recordatori dels voluntaris d’escola verda i si és necessari, renovació. 
● Preparació de festes: 

● Setmana de la ciència. 
● Mercat de Nadal. 
● Concurs de guarniment sostenible. 



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I L’ACCIÓ TUTORIAL                                   INSTITUT JOAN MERCADER 

________________________________________________________________________________ 

     10 

● Sortida ambiental per l’Entorn d’Igualada (A l’Espelt). Aquesta activitat es fa 

conjuntament amb educació física i també té un enfocament des del punt de vista 

sostenible. 

● Dinàmica final: Com ha anat el primer trimestre? 
Tal i com ha començat a fer primer, l’alumnat de 2n d’ESO al final de cada 
trimestre farà una activitat de valoració de les activitats realitzades a tutoria i  de 
com li ha anat el trimestre que ha passat. 
 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Activitats de mindfulness i descans actiu:  
Es tracta de donar eines a l’alumnat per incrementar la concentració i l’atenció a 
classe mitjançant exercicis on es treballa la respiració, el moviment, etc. 
Les activitats de mindfulness s’organitzen amb l’equip d’orientadores de l’institut i 
per les activitat de descans actiu hi col·labora el professorat d’educació física. 
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Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Taller ‘Motiva’t i fes que sigui possible’. 
Aquest taller es realitza dins del Programa Aire. Durant el taller es tracta la 
motivació i el seu funcionament. Així mateix, s'exposaran els elements d'actitud i 
aptitud necessaris per a superar situacions tant personals com acadèmiques. Per 
tal de comprendre millor el concepte de la motivació, es treballa exemples 
d'actitud positiva. 
Objectius: 

● Descobrir què és la motivació i per què serveix. 
● Facilitar el plantejament d'objectius i afavorir l'actitud positiva en l'etapa 

present. 
● Compartir formes de motivació i veure que tots tenim o hem de tenir les 

nostres. 
 

3.2. Activitats 2n Trimestre de 2n d’ESO 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Dia internacional de les llengües maternes. Donar veu als alumnes de l’aula 
d’acollida durant la tutoria, explicaran el projecte que han dut a terme. 

● Festes: 
Recordar les activitats i concursos de carnestoltes i Sant Jordi. 

● Neteja de patis: 
Al llarg del trimestre els diferents grups classe, durant l'hora de tutoria sortiran al 

pati per recollir la brossa que hi ha a terra. Aquesta activitat al llarg del curs la 

realitzarà tot l'alumnat d'ESO. 

● Continuar repensant el pati (entre 1 i 2h de tutoria). 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs. 

● Dinàmica final: Com ha anat el segon trimestre? 
Com al segon trimestre, l’alumnat farà una activitat de valoració de les activitats 
realitzades a tutoria i  de com li ha anat el trimestre que ha passat. 
 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Taller ‘Amistat i bullying’. 
Aquest taller es realitza dins del Programa Aire. Durant aquest taller es tracta el 
concepte d'amics i el valor de l'amistat. També es reflexionarà entorn del bullying i 
del ciberbullying i, per tal de donar a l'alumnat eines de prevenció i resposta, 
s'aborda el concepte de l'assertivitat i de les habilitats socials. Objectius: 

○ Saber distingir aquelles conductes que s'inclouen en l'amistat i les que no. 
○ Saber posar límits a situacions de provocació que poden derivar en bullying. 
○ Despertar la consciència de grup per ajudar a les víctimes i no ser 

còmplices. 
● ‘Emocions de pel·lícula’ amb Pel·lícula ‘Covards’ i activitats relacionades. 
● Xerrada Et controlen a través de les xarxes? 
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● Xerrada del programa Aire. L’Objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat sigui 
conscient del que els pot passar davant un mal ús d'internet. 
◦ Després de la xerrada, en una sessió de tutoria posterior l’alumnat i el tutor/a 

dels continguts de la xerrada. Per reforçar, també es visualitzaran continguts 
multimèdia seleccionats prèviament en la coordinació de PAT. 

● Activitat deBat a Bat 
Aquesta activitat es realitza a la biblioteca. A partir del treball amb àlbums 
il·lustrats es convida als joves a reflexionar sobre el temes diversos i a generar 
debat per despertar el seu esperit crític. El taller d’enguany és Idem * idem, 
dedicat a la integració sobre les diferents tipologies o identitats sexuals, que al ser 
primer d’ESO podríem adaptar-ho a l’acceptar-nos tal com som. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Treball tècniques d’estudi, a partir d’una infografia preparada des de la 
coordinació del PAT. 

 
Eix 4: Hàbits de salut 

● Vacunació: 

Actualment, en l’àmbit de la salut escolar segons el Decret 155/1993,d’1 de juny, 

pel qual es modifica el Programa de salut escolar, i d’acord amb el calendari de 

vacunacions, DECRET 95/2014, d'1 de juliol,pel qual s'estableix el calendari de 

vacunacions sistemàtiques. A segon curs d’ESO es recomana l’administració de la 

vacuna contra el tètanus i la diftèria (Td). 

Abans de la vacunació, la infermera farà l'explicació a l'alumnat sobre què son les 

vacunes i quines són les que se’ls subministra i per quin motiu. 

 

3.3. Activitats 3r Trimestre de 2n d’ESO 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Teatre escolar: Tot l'institut va al teatre Ateneu a veure la representació teatral. 
Repartir els programes, explicar el funcionament per l'alumnat públic i per si hi ha 
alumnes del grup que hi surten. 

● Dinàmica final: Com ha anat 2n d’ESO? 

L’alumnat farà l’activitat de valoració de les activitats realitzades a tutoria i  de com 
li ha anat el trimestre que acaba. 

 
Eix 2: El  món intern i el món extern 

● 'Emocions de pel·lícula'' amb Wonder 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. 

Projecte compartit AMPA-INSTITUT. 
Aquests tallers s’organitzen en dos dies i una durada d’una hora. 
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A segon d'ESO es treballa la veu i les paraules adequades. 

● Activitat orientació: ''Les professions no tenen gènere'' 

Aquesta activitat s'organitza des de l'equip d'Orientació del centre. 
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4. ACTIVITATS 3r d’ESO 

A tercer d'ESO es tornen a composar els grups classe, la majoria d'alumnat es coneix a més 

a més es tenen en compte les amistats i relacions positives que s'ha establert entre 

l'alumnat. Tot i això és important no deixar l'acompanyament, per altra banda 

s'intensifiquen les activitats  d'orientació. Per altra banda són protagonistes del projecte 

TEI, ja que al llarg del curs tutoritzaran l’alumnat de 1r, per aquest motiu hi ha un seguit 

d’activitats repartides al llarg de curs. 

 
4. 1. Activitats 3r d’ESO 1r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Dins d’aquest eix hi ha, com en tots els cursos les activitats relacionades amb 
l’acollida del primer dia, recordatori dels aspectes més importants que cal tenir en 
compte per al funcionament del dia a dia, i el recull del full d’optatives. Explicació 
de les normes de funcionament de l’institut. 
Tal i com es fa des del primer curs, respecte l’organització de l’aula: 

◦ És molt important el coneixement de l’aula , com asseure's durant els primeres 

setmanes i al llarg del curs, com funcionen els desdoblaments, responsables de 

diferents tasques (llista, agenda, cartellera... etc.). El reciclatge a l’aula i al 

centre. 

● Fer la tria de delegats: després de dues o tres setmanes de funcionament habitual. 
Hi ha un treball previ per acordar entre tots quines han de ser les funcions d’un 
delegat/da i quines característiques és important que tingui (empatia, saber 
escoltar, etc. 

● Recordatori dels voluntaris d’escola verda i si és necessari, renovació. 
● Preparació de festes: 

◦ Setmana de la ciència. 
◦ Mercat de Nadal. 
◦ Concurs de guarniment sostenible. 

● Sortida ambiental i de coneixença per l’entorn d’Igualada. Aquesta activitat es fa 

conjuntament amb educació física i també té un enfocament des del punt de vista 

sostenible. 

● Neteja de patis: Al llarg del trimestre els diferents grups classe, durant l'hora de 

tutoria sortiran al pati per recollir la brossa que hi ha a terra. Aquesta activitat al 

llarg del curs la realitzarà tot l'alumnat d'ESO. Es tracta d’una activitat que pretén 

reforçar la importància de mantenir un centre net. 

● Dinàmica final: Com ha anat el primer trimestre?:  

Es tracta de fer una valoració de les activitats realitzades a tutoria i d’una valoració 

personal sobre com ha anat el primer trimestre. 

 
Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Projecte TEI 
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Aquest primer trimestre hi haurà la presentació del projecte, una activitat amb 
l’alumnat de 1r de coneixença i una activitat que realitzaran a l’aula amb el grup 
classe. 

● Tallers a càrrec de la infermera de l’institut sobre primers auxilis. (Programa Salut i 
Escola) 

● Empatia: Taller del programa Aire. 
El nostre cervell humà està preparat per ser persones empàtiques, és un 
mecanisme evolutiu per viure en societat, de manera col·lectiva. Per tant, tots i 
totes tenim la capacitat de ser empàtics. Es defineix i descriuen les característiques 
de l'empatia. S’exploren les dificultats internes i externes que ens priven de ser 
empàtics/tiques i ens adonarem de les habilitats que tenim per ser-ho i en quins 
moments ho som. 
Objectius: 
○ Transmetre que l'empatia és un element clau per establir relacions sanes i 

satisfactòries amb les persones del nostre entorn. 
○ Aproximar-se a l'habilitat de ser empàtic/a. 
○ Donar eines per a la pràctica i millora de l'empatia. 

● Activitats de mindfulness i descans actiu:  
Es tracta de donar eines a l’alumnat per incrementar la concentració i l’atenció a 
classe mitjançant exercicis on es treballa la respiració, el moviment, etc. 
Les activitats de mindfulness s’organitzen amb l’equip d’orientadores de l’institut i 
per les activitat de descans actiu hi col·labora el professorat d’educació física.  

 

Eix 4: Hàbits i salut 

● Activitat al voltant de l’esmorzar saludable a càrrec de la Diputació de Barcelona 

 

4. 2. Activitats 3r d’ESO 2n trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Projecte TEI 
L’alumnat farà una activitat conjunta amb l’alumnat de 1r de coneixença i una 
activitat que realitzaran a l’aula amb el grup classe. 

● Dia internacional de les llengües maternes. Donar veu als alumnes de l’aula 
d’acollida durant la tutoria, explicaran el projecte que han dut a terme. 

● Festes: 
Recordar les activitats i concursos de carnestoltes i Sant Jordi. 

● Anoiada 
És una activitat adreçada que de permetre als joves saber localitzar qualsevol punt 
a la ciutat tot combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies 
(internet, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada …). És una 
activitat conjuntament pels professionals del CRP de l’Anoia, en col·laboració amb 
en Dani Blasi (l’ambaixador STEAM). 

● Continuar repensant el pati. 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs. 
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● Dinàmica final: Com ha anat el segon trimestre? 

Valoració de les activitats del trimestre i de com ha anat el trimestre de forma 

individual. 

 
Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Share: 

És una taller del programa Aire a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Tracta  dels perills 

d'internet pensat pels alumnes més grans del centre. 

 

 

● Sexisme a les cançons : 

És un taller del programa Aire a càrrec del Departament de Joventut de 

l'Ajuntament d'Igualada. Actualment la música resulta quelcom imprescindible a la 
vida dels i les joves. Amb aquest taller es pretén analitzar la música actual i 
reconèixer a les cançons, els missatges amb discursos sexistes, els estereotips de 
l’amor romàntic i la hipersexualització de la dona que s'hi dóna. Conscienciant de 
que amb aquestes cançons, es contribueix a perpetuar els estereotips de gènere i 
justificar la violència. 
Objectius:  
○ Prendre consciència del sexisme en les lletres de les cançons. 
○ Trencar amb els estereotips de gènere que incorporen les cançons 

○ Donar recursos a joves per detectar els continguts sexistes i violents de les 
lletres 

○ Fomentar relacions igualitàries i lliures de violència masclista 

○ Analitzar els paranys de l’amor romàntic que apareix en les cançons 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. Projecte compartit AMPA-

INSTITUT. 

Aquests tallers s’organitzen en dos dies i tenen una durada d’una hora. La primera 

sessió es realitza durant el segon trimestre. 

A tercer d'ESO es treballa el el to i la velocitat. Dels components no verbals de la 

comunicació (paraverbals) la veu és l’instrument gràcies al qual s’emet el missatge. 

Aspectes com l’entonació, la intensitat i el ritme són fonamentals per comunicar 

amb èxit. 

 

Eix 4: Hàbits i salut 

● Prevenció del consum de drogues 
Activitat del programa Aire organitzada pel Departament de Sanitat i Salut Pública. 
Què és el que fa que una substància es consideri droga? De forma experimental i 
interactiva es veurà com es comporten les drogues al nostre cos per tal de donar-
los eines en el procés de presa de decisions. Objectius: 

◦ Comprendre els efectes del consum de drogues. 
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◦ Responsabilització de les pròpies accions. 
◦ Comprendre com funciona el Sistema Nerviós Central. 
◦ Com influeixen les drogues a la nostra vida: el cervell, el 

comportament i els òrgans. 

◦ Desenvolupar actituds crítiques davant les drogues. 
● Tallers a càrrec de la infermera de l’institut sobre  sexualitat.  

 
4. 3. Activitats 3r d’ESO 3r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Projecte TEI 

Com cada trimestre es realitzarà una activitat amb primer d’ESO i una amb el grup 

classe. A final de curs també hi ha el reconeixement institucional de la tasca 

realitzada per l’alumnat de tercer d’ESO. 

● Acompanyament en les activitats programades en el treball de síntesi per la ciutat 

d’Igualada i el seu entorn.  

 

● Dinàmica final: Com ha anat 3r d’ESO? 

L’alumnat de tercer d’ESO per una banda realitza la valoració de les activitats 

realitzades al llarg de trimestre a les tutories i per altra banda també valora  el curs 

que ja s’acaba. 

 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Emocions de pel·lícula: 
Cinefórum amb  ‘Diarios de la calle’. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. 

Projecte compartit AMPA-INSTITUT 

Aquests tallers s’organitzen en dos dies i tenen una durada d’una hora. 

A tercer d'ESO es treballa el el to i la velocitat. Dels components no verbals de la 

comunicació (paraverbals) la veu és l’instrument gràcies al qual s’emet el missatge. 

Aspectes com l’entonació, la intensitat i el ritme són fonamentals per comunicar 

amb èxit. 

● Treball d'orientació: Les professions actuals i de futur a la Comarca de l'Anoia. 

Per aquesta activitat es col·labora amb la Unió Empresarial de l'Anoia.  

● Tallers al Milà i Fontanals que tenen l’objectiu de conèixer els cicles. 

● Tutories entre iguals amb 4t d'ESO: ''Quines optatives triar?'' 

Trobada entre l'alumnat de 3r i de 4t de l'institut. L'alumnat de 3r planteja  dubtes i 

l'alumnat de 4t de les diferents orientacions intenta ajudar i donar resposta a les 

inquietuds dels seus companys. 
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5.  ACTIVITATS 4t d'ESO 

Aquest curs l’acció tutorial ha de continuar contribuint al desenvolupament d’una 
dinàmica positiva en el grup classe i a la vinculació dels alumnes en la dinàmica del centre. 
 
Tal com es va iniciar al primer curs, cada trimestre hi haurà activitats per treballar les 
emocions i tenint en compte que és el darrer curs de l'etapa obligatòria la orientació 
acadèmica, iniciada a primer d'ESO pren un pes molt important en l'acció tutorial. 
 

5. 1. Activitats 4t d’ESO 1r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

Dins d’aquest eix hi ha, com en tots els cursos les activitats relacionades amb l’acollida 
del primer dia, recordatori dels aspectes més importants que cal tenir en compte per al 
funcionament del dia a dia, i el recull del full d’optatives. Explicació de les normes de 
funcionament de l’institut. 
Tal i com es fa des del primer curs, respecte l’organització de l’aula: 

● És molt important el coneixement de l’aula , com asseure's durant els primeres 

setmanes i al llarg del curs, com funcionen els desdoblaments, responsables de 

diferents tasques (llista, agenda, cartellera... etc.). El reciclatge a l’aula i al centre. 

● Fer la tria de delegats després de dues o tres setmanes de funcionament habitual. 
Hi ha un treball previ per acordar entre tots quines han de ser les funcions d’un 
delegat/da i quines característiques és important que tingui (empatia, saber 
escoltar, etc. 

● Recordatori dels voluntaris d’escola verda i si és necessari, renovació. 
● Preparació de festes: 

◦ Setmana de la ciència. 
◦ Mercat de Nadal. 
◦ Concurs de guarniment sostenible. 

● Neteja de patis: Al llarg del trimestre els diferents grups classe, durant l'hora de 

tutoria sortiran al pati per recollir la brossa que hi ha a terra. Aquesta activitat al 

llarg del curs la realitzarà tot l'alumnat d'ESO. Es tracta d’una activitat que pretén 

reforçar la importància de mantenir un centre net. 

● Dinàmica final: Com ha anat el primer trimestre? 

L’alumnat de quart d’ESO per una banda realitza la valoració de les activitats 

realitzades al llarg de trimestre a les tutories i per altra banda també valora el seu 

seguiment durant el primer trimestre. 

 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● El porno és educació sexual?, la sexulaitat fora de la pantalla: Activitat programa 

Aire a càrrec del Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada. 

El cinema porno “tradicional” crea una idea bastant distorsionada del què és la 

sexualitat i l’erotisme i crea expectatives irreals. I els i les preadolescents i 

adolescents hi estan en contacte, cada cop abans. El problema sorgeix quan la 
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pornografia és l'única font d'informació i educació sexual que reben molts joves a 

través de les pantalles. Aquest taller pretén aportar les idees fonamentals per a 

una sexualitat sana, responsable i respectuosa connectada amb la realitat.  

Objectius: 

◦ Prendre consciència que el porno mostra una imatge de la sexualitat 

completament errònia i fictícia 

◦ Posar de manifest el masclisme, el fal·locentrisme, l’heteronormativitat, etc 

que envolten el món del porno. 

◦ Fomentar una sexualitat responsable, sana, respectuosa i lliure. 

◦ Compartir experiències, dubtes i curiositats sobre la sexualitat. 

◦ Desnaturalitzar els rols sexuals estereotipats apresos durant la socialització de 

gènere. 

 
Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Acompanyament en el projecte de recerca (PdR) i  la presa de  decisions. 
El projecte de recerca de 4t d'ESO es distribueix al llarg de sessions de treball 
durant tot el curs. Durant tot aquest període a part dels tutors del projecte, de de 
les tutories de grup hi ha un reforç d'aquest acompanyament. 

● Visites a la biblioteca de Cal Font i a l'arxiu comarcal. 
Amb la finalitat de millorar el procés de recerca i ampliar les fonts on poden trobar 
informació útil. 

 
5. 2. Activitats 4t d’ESO 2n trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Acompanyament i seguiment de l'alumnat en les proves competències bàsiques: 
Català, castellà, matemàtiques i anglès.   

● Dinàmica final: Com ha anat el segon trimestre? 

Tal i com s’ha fet al final del segon trimestre, l’alumnat per una banda realitza la 

valoració de les activitats realitzades al llarg de trimestre a les tutories i per altra 

banda també valora el seu seguiment durant el segon trimestre. 

● Continuar repensant el pati. 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs 

 
Eix 2: El  món intern i el món extern 

● GAME OVER: No te la juguis! 

La Fundació Institut Guttmann, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, ha 

dissenyat el programa “GAME OVER”, destinat a adolescents i joves, per a la 

Prevenció d’Accidents i de les seves conseqüències en el sistema nerviós central: 

lesions a l’encèfal i a la medul·la espinal. 
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 Aquest programa vol aconseguir: 

◦ La sensibilització i l’Educació Sanitària sobre la naturalesa i funcionament del 

sistema nerviós central i de les conseqüències irreversibles que pot tenir 

qualsevol traumatisme que el lesioni. 

◦ Conscienciar als joves dels perills de determinades conductes imprudents a la 

carretera i en la pràctica d’activitats de lleure. 

◦ Despertar l’interès per a la Prevenció d’Accidents i promoure actituds de 

precaució i de responsabilitat social. 

◦ Apropament a la situació de les persones afectades per a discapacitats físiques 

motrius i coneixement de les possibilitats que tenen de desenvolupar un paper 

actiu en la societat. 

● “Anem de festa”. Departament de Sanitat i Salut Pública 
Es planteja una sortida virtual amb l'alumnat d'acord a les seves pautes i llocs 

habituals d'anar de festa. D'aquesta manera es va realitzant un recorregut des de 

primera hora fins a acabar la sortida. Es treballen elements de reducció de riscos 

en diferents situacions sobre l'alcohol, conducció, sexe segur i d'altres substàncies 

en funció del perfil de cada grup. 

Objectius: 

◦ Tractar temes com el consum recreatiu d'alcohol i d'altres substàncies posant 

èmfasi en els principals riscos que se'n deriven. 

◦ Reflexionar sobre l'oci juvenil i les relacions socials que s'estableixen. 

◦ Saber implicar-se positivament en la salut i la problemàtica de persones 

pròximes. 

◦ Treballar situacions properes a l'alumnat relacionades amb l'alcohol 

principalment i analitzar de manera crítica factors que intervenen en la presa 

de decisions. 

  
Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers debat a càrrec de la Xènia Castelltort. Projecte compartit AMPA-INSTITUT. 
Aquest taller té una durada d’1 hora. L’objectiu és treballar el debat com a eina 
d'aprenentatge. 

● Acompanyament en el projecte de recerca (PdR) i  la presa de  decisions. 
 Durant tot el curs hi ha un reforç d'aquest acompanyament. 

● Xerrada Unió empresarial de l’Anoia: orientació i treball. 
● Taller d'educació financera valors de futur. 
● Fira Universitària Igualada 

 
 

Eix 4: Hàbits i salut 

● Primers auxilis (Taller d'Autoprotecció) a càrrec de la diputació de Barcelona. 
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5. 3. Activitats 4t d’ESO 3r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn 

● Acompanyament en el projecte de recerca (PdR) i  la presa de  decisions. 
Tal i com s’ha fet al llarg de tot el curs. 

● Acompanyament en els diferents aspectes relacionats amb el viatge de final de 
curs. 

● Orles. 
● Dinàmica final: Com ha anat 4t d’ESO? 

A final de curs, l’alumnat a part de  realitza la valoració de les activitats realitzades 

al llarg de trimestre a les tutories i per altra banda també valora el seu seguiment 

durant el primer trimestre. 

 

Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Emocions de pel·lícula: 
 Cinefòrum amb Rebeldes. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Acompanyament en el projecte de recerca (PdR) i  la presa de  decisions. 
 Durant tot el curs hi ha un reforç d'aquest acompanyament. 

● Xerrada Cicles formatius: 
○ Exalumnes de centre expliquen la seva experiència. 
○ Professorat de l’Institut Milà i Fontanals explica els cicles. 

● Xerrada Batxillerat: 
◦ Tutoria entre Iguals: 
Per part d'alumnat del centre que cursa les diferents modalitats de primer de 
batxillerat. 
◦ Direcció del centre: 
Hi ha xerrades específiques per a l'alumnat de l'institut i d'altres (com la del 
Batxillerat artístic) que també s'obre a la resta d'alumnat de fora del centre que 
tingui interès 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. Projecte compartit AMPA-
INSTITUT.  
L'eix de treball a 4t d'ESO és la creació d'un discurs. Aquesta sessió es fa abans de 
la presentació oral del projecte de recerca. 

● Saló de l'Ensenyament a Barcelona. 
● Acompanyament amb l'elecció de la orientació a seguir després de la ESO 
● Formulari amb la tria que cada alumne/a vol fer. 
● Confirmació de matrícula. 
● Informació període matrícula cicles de grau mig, PFI. 
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6. ACTIVITATS 1r BATXILLERAT 

En molts casos aquest curs és un any de canvi de centre, de companys i per a tothom de 
nova etapa educativa. És molt important crear un sentiment de pertinença al centre, 
conèixer bé l’institut i treballar molt la cohesió de grup. 
Per altra banda és important que l’alumnat prengui consciència del grau d’exigència que 
comporta la nova etapa educativa. 
El treball en les emocions, iniciat a primer d’ESO no es deixa de banda i s'adapta a l'edat 
de l'alumnat. La orientació per al que l'alumnat es trobarà després de l’institut és un eix 
molt important en aquesta nova etapa educativa.   
 
6. 1. Activitats 1r batxillerat 1r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 

● Acollida: 

○ Explicació de les principals normes de funcionament de l’institut. Per reforçar 

aquesta explicació cada alumne/a tindrà un dossier d'inici de curs. És important 

que per a batxillerat hi ha una normativa de funcionament de centre específica. 

○ Amb el tutor/a, després de la presentació per part de la direcció, hi ha una 

visita pel centre i el coneixement dels diferents espais. 

○ Reciclatge a l'aula, al centre, a ''la plaça de les tortugues''. 

● Activitats de coneixença: Cal tenir en compte que hi ha força alumnat nou, 

especialment en determinades orientacions. 

○ Entre l’alumnat d’un mateix grup.  

○ Esmorzars saludables. 

○ Patinatge sobre gel, pista de gel Cal Font. 
● Explicació del reciclatge a l’aula i al centre. 

● Voluntariat: 

○ "Acompanya un avi". Projecte compartit Residència Pare Vilaseca -Institut. 

Hi ha una presentació  del projecte a tot l'alumnat de primer de batxillerat. A partir 

d'aquest moment l'alumnat voluntari realitza l'acompanyament en hores fora  de 

classe. 

● Preparació de festes: 
○ Setmana de la ciència. 
○ Mercat de Nadal. 
○ Concurs de guarniment sostenible. 

● Dinàmica final 1r trimestre:  

○ He triat bé l'orientació, correspon amb el consell orientador, puc fer més?. 

○ Valoració activitats primer trimestre 
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Eix 2: El  món intern i el món extern 

● El poder de les emocions 
És un taller del programa Aire, està organitzat Departament de Sanitat i Salut 

Pública de l'Ajuntament d'Igualada. Tractarà el concepte de les emocions i el per 

què les sentim, així com el funcionament de les emocions principals (Ràbia - Por - 

Amor - Fàstic - Alegria - Tristesa - Vergonya - Sorpresa). També s'explicaran els 

beneficis de saber gestionar les emocions adequadament i es finalitzarà amb 

exemples i dinàmiques per a potenciar la intel·ligència emocional i l'optimisme. 

Objectius: 
◦ Poder aplicar principis pràctics de la intel·ligència emocional adaptada als 

joves. 
◦ Aprendre com passar de les emocions desagradables a les més agradables. 

● Emocions de pel·lícula 
 

Eix 4: Hàbits i salut 

● Sexualitat: Taller del programa Aire a càrrec de les infermeres de salut i escola. 
Treballar l'acceptació del propi cos i els canvis hormonals puberals 
Treballar l'assertivitat i l'autoestima per afavorir la capacitació de la pròpia decisió 
potenciant l'amistat, l'afectivitat, l'enamorament i el respecte en les relacions. 
Sexualitat, mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual. 

 
6. 2. Activitats 1r batxillerat 2n trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 

● Preparació de festes: 
○ Sant Jordi 
○ Carnestoltes 
○ Festa esportiva 

● Continuar repensant el pati. 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs 

● Dinàmica final segon trimestre: 
L’alumnat realitza la valoració de les activitats realitzades al llarg de trimestre a les 

tutories i per altra banda també valora el seu seguiment (resultats acadèmics, 

expectatives, socialització, etc)  durant el segon trimestre. 

 
Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Iniciació a la recerca i visita a la biblioteca i a l’arxiu municipal (AIRE) 
● Tallers de debat a càrrec de la Xènia Castelltort.  

Projecte compartit AMPA-INSTITUT.  
● Fem debat!  

A partir d’un tema sorgit des de coordinació i tutories. 
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6. 3. Activitats 1r batxillerat 3r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 

● Tutories entre iguals, amb 4t d'ESO 
L'Alumnat de les diferents modalitats, donen resposta a les inquietuds i curiositats 
de l'alumnat de 4t. 

● Confirmació de matrícula. 
● Dinàmica final: Com ha anat 1r de batxillerat? 

A final de curs, l’alumnat a part de  realitza la valoració de les activitats realitzades 

al llarg de trimestre a les tutories i també valora com li ha anat el curs. 

 

 
 Eix 2: El  món intern i el món extern 

● Motiva’t i fes que sigui possible 
És un taller del programa Aire. Aquest taller està organitzat Departament de 
Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'igualada.es tractarà què és la motivació i 
el seu funcionament. Així mateix, s'exposaran els elements d'actitud i aptitud 
necessaris per a superar situacions tant personals com acadèmiques. Per tal de 
comprendre millor el concepte de la motivació, es treballaran exemples d'actitud 
positiva. 
Objectius: 
◦ Descobrir què és la motivació i per què serveix. 
◦ Facilitar el plantejament d'objectius i afavorir l'actitud positiva en l'etapa 

present. 
◦ Compartir formes automotivació i veure que tots tenim o hem de tenir les 

nostres. 
 

● Les dones primer? Micromasclisme 
És un taller del programa Aire. Aquest taller està subvencionat pel Programa 
d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament d'igualada. Es pretén fer una aproximació 
sobre aquells comportaments normalitzats socialment i que estan presents en les 
relacions de parella, i en la vida familiar, laboral, social i comunitària. Conscienciar 
de que aquests comportaments i actuacions es troben a la base de la violència 
masclista i suposen un obstacle per assolir la igualtat real entre homes i 
dones.           
 Objectius:  
◦ Conèixer què és el masclisme i els micromasclismes 
◦ Identificar que impacte tenen a la nostra vida quotidiana  
◦ Conèixer els mecanismes d’interiorització i assimilació d’aquestes pautes 

desiguals 
 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Visita al Campus Universitari d’Igualada 
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● Tallers d'oratòria càrrec de la Xènia Castelltort.  
Projecte compartit AMPA-INSTITUT.   
A primer de batxillerat hi ha un treball del llenguatge verbal i del no verbal. 

● Fem debat!  
A partir d’un tema sorgit des de coordinació i tutories. 
 

7. ACTIVITATS 2n DE BATXILLERAT 

 
Sense oblidar el treball en les emocions, la orientació educativa i professional pren un per 
al que l'alumnat es trobarà després de l’institut és un eix molt important en aquesta nova 
etapa educativa.   
 
7. 1. Activitats 2n batxillerat 1r trimestre 

Eix 1: L’institut i el seu entorn. 

● Acollida: 

○ Explicació de les principals normes de funcionament de l’institut. Com a la resta 

de cursos, per reforçar aquesta explicació cada alumne/a tindrà un dossier 

d'inici de curs. 

○ Reciclatge a l'aula, al centre, a ''la plaça de les tortugues''. 

● Explicació del reciclatge a l’aula i al centre. 

 Preparació de festes: 
○ Setmana de la ciència. 
○ Mercat de Nadal. 
○ Concurs de guarniment sostenible. 

● Dinàmica final 1r trimestre: Valoració de les activitats de tutoria i valoració 

personal dels resultats obtinguts, com es compleixen les expectatives... 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Tallers d’oratòria a càrrec de la Xènia Castelltort. 
Projecte compartit AMPA-INSTITUT.  A segon de batxillerat hi ha un treball previ a 
la defensa del treball de recerca (TDR) 

 

 
7. 2. Activitats 2n batxillerat 2n trimestre 

Eix 1: L'institut i el seu entorn. 

● Continuar repensant el pati. 

Es tracta de repensar el pati des d’un punt de vista sostenible. Veure allò que ens 

agrada i allò que es pot millorar. És un treball cooperatiu on totes les idees són 

escoltades i utilitzades per a la programació dels tallers de final de curs 
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● Dinàmica final 2n trimestre: Valoració de les activitats realitzades i valoració 

personal de com ha anat el segon trimestre. 

 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

Continuen les visites de les principals universitats públiques per explicar els estudis que 

imparteixen: 

● Per l'alumnat del batxillerat artístic: BAU, Elisava i Gaspar Camps. 
● Xerrada Universitat Barcelona 
● Xerrada Universitat Pompeu Fabra 
● Xerrada Universitat de Lleida 
● Tallers de mobilitat internacional: Activitat organitzada pel programa Aire. 

Objectius  
○ Facilitar una reflexió personal sobre quina oportunitat de mobilitat 

internacional li pot interessar més a cadascú. 
○ Donar a conèixer breument diverses oportunitats de mobilitat internacional. 
○ Contingut  
○ Dinàmica d’identificació d’interessos de l’alumnat en relació a la mobilitat 

internacional.  
○ Breu presentació de les oportunitats de mobilitat internacional que despertin 

més interès al grup, entre les següents: 
○ Estudis a l’estranger (segons el curs de l’alumnat: batxillerat, 

formació professional, universitat). 
○ Idiomes. 
○ Pràctiques professionals. 
○ Feina temporal. 
○ Voluntariat de curta durada. 
○ Voluntariat de llarga durada. 
○ Intercanvis juvenils. 
○ Viatges alternatius. 

Observacions 
El taller compta amb una part dinàmica/interactiva i una part de 
presentació/explicativa. S’entrega un dossier informatiu per a que els i les joves 
puguin seguir investigant a casa per compte propi o per a que es pugui seguir 
treballant a l’aula. 

 
 

7. 3. Activitats 2n batxillerat 3r  trimestre 

Eix 1: L'institut i el seu entorn. 

● Dinàmica final de curs: 
Valoració de les activitats realitzades, valoració del curs i de les expectatives 
assolides i les de futur 
 

Eix 3: L'orientació educativa i professional 

● Visita Saló de l'Ensenyament 
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● Xerrada U.Autònoma 
● Xerrada Milà i Fontanals 
● Per l'alumnat del científic-tecnològic 

○ Xerrada UPC 
● Per tot l'alumnat: 

○ Xerrada Milà i Fontanals: per part del centre i exalumnes que estan cursant 
cicles de grau superior. 

 
 
 

 
 
 


