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1. INTRODUCCIÓ 

El Document L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes 

educatives i ensenyaments. Aprenentatge i formació continuats. Assenyala la 

importància de l’aprenentatge continuat al llarg de la vida com esdevé una condició 

clau per formar persones amb pensament crític i compromeses, amb més possibilitats 

d’inserció social i professional en una societat canviant i en evolució constant.  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació destaca com a principi general del sistema 

educatiu l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca com 

a principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, 

físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de 

la seva personalitat. Aquest pla d’acció tutorial situa a l’orientació personal, social, 

acadèmica i professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i 

concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i 

col·lectiu dels alumnes. 

L’organització de centre que ha de fer possible el desenvolupament d’aquests dos 

principis i de les seves actuacions orientadores i tutorials, es basa en l’exercici 

d’autonomia regulat en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius, a partir del qual l’orientació i l’acció tutorial s’estableixen com a elements 

essencials de la tasca educativa dels centres. 

L’orientació educativa, entesa com a orientació personal, social, acadèmica i 

professional, i l’acció tutorial esdevenen funcions transversals de tot el sistema 

educatiu i de responsabilitat compartida entre els diferents equips educatius que 

acompanyen els alumnes en el seu procés de formació. 

El Decret 142/2008 de 15 Juliol de 2008 pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments del Batxillerat assenyala els següents principis: 

Capítol 4, acció tutorial i orientació, l’article 15 

1. L'acció tutorial abraça el conjunt d'activitats d'orientació personal, acadèmica i professional que 

s'adrecen a l'alumnat per tal d'afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a 
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una participació responsable en la societat. També l'ha d'orientar per prendre decisions dins 

l'opcionalitat que ofereix l'estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat 

dels seus estudis o l'accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del 

seu perfil personal. L'acció orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de 

l'alumnat mitjançant la superació d'estereotips i patrons de gènere. 

2. L'acció tutorial l'exerceix el conjunt de professors que intervé en un grup d'alumnes amb la 

coordinació del professor tutor del grup. 

3. L'acció tutorial s'ha de programar cada curs tenint en compte el conjunt de tota l'etapa. El centre ha 

de concretar, en relació amb l'acció tutorial, els objectius i les activitats que preveu dur a terme i ha 

d'incloure, en l'horari de cada curs, una hora de tutoria setmanal, durant la qual s'han de fer activitats 

amb tot l'alumnat d'un grup i atencions individualitzades. Aquesta orientació pot tenir el suport dels 

serveis especialitzats. 

 

 
2. MARC NORMATIU DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT 

 
L’acció tutorial en l’etapa de Batxillerat es fonamenta en el següent marc normatiu: 
  
 Llei 12/2009, de 10 de juliol de 2009 Llei d’Educació.  

 Decret 142/2008 de 15 Juliol de 2008 pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments del Batxillerat.  

 Decret 150/2017, del 17 d’octubre, d’atenció educativa inclusiva. 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost de 2010 d'autonomia dels centres educatius.  

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels 

centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al 

curs 2019-2020 

 Document L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les 

etapes educatives i ensenyaments. Aprenentatge i formació continuats. Setembre 

2018 
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3. OBJECTIUS DEL PAT 

3.1 OBJECTIUS GENERALS 

D'acord amb la normativa que regula l'establiment de plans d'acció tutorial en els 

centres de secundària els objectius de caràcter general a assolir durant l'etapa amb 

aquesta eina d'intervenció són:  

 Proporcionar als estudiants la informació i orientació educativa adequada, 

personal, acadèmica i professional, d'acord amb les aptituds, les necessitats i 

els interessos que manifesten.  

 Donar suport als tutors/es en el desenvolupament de la seva funció específica 

dintre del marc de l'acció educativa i formadora global de l’institut.  

 Regular la planificació i organització de l'Acció Tutorial al llarg de les diferents 

etapes educatives.  

 
Així, en el marc específic del Batxillerat, l’acció tutorial prendrà com a tasques 

preferents:  

 Promocionar la integració i la participació de l´alumne en la vida del centre 

educatiu i del seu entorn.  

 Portar a terme el seguiment acadèmic de cadascun dels alumnes, tant a nivell 

personal com en la relació que estableix amb el seu grup-classe.  

 Facilitar l’orientació acadèmica, personal i professional, si escau de l’alumnat 

d’acord amb els seus interessos i capacitats. 

 Vincular l’acció tutorial amb l’orientació acadèmica i professional.   

 Millorar la cohesió social i potenciar la mediació com a eina per a resoldre 

conflictes entre l’alumnat.  

 Presenta actuacions facilitadores per a la transició a la vida laboral. 

 
3.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Conèixer els aspectes fonamentals de l’Institut i del Batxillerat. 
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 Disposar de representants institucionals del grup-classe (delegat i sots delegat) 

i delegats ambientals i conèixer les seves funcions. 

 Portar a terme el seguiment acadèmic, personal, grupal i del Treball de Recerca 

de l´alumnat. 

 Facilitar l´orientació acadèmica, personal i professional, si escau, de l´alumnat 

d´acord amb els seus interessos i capacitats.  

 Facilitar l´orientació educativa de l´alumnat en les possibilitats formatives un 

cop finalitzat el Batxillerat.  

 Facilitar l´orientació professional i la inserció laboral, en l´alumnat interessat en 

treballar.  

 Disposar d´eines que permetin resoldre els conflictes quotidians i que facilitin la 

presa de decisions personals, acadèmiques i professionals.  

 Orientar en la tria de matèries específiques de les PAU. 

 Preparar psicològicament i físicament a l’alumnat per fer front a la selectivitat. 

 
4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ A LA TUTORIA 

 
Les accions tutorials es poden diferenciar en accions per al seguiment individual i 

accions per al seguiment grupal.  

 L’alumne 

 És el protagonista de manera activa del seu procés d’aprenentatge i del seu 

desenvolupament personal i social. 

 Assoliment d’autonomia en la presa de decisions sobre la seva projecció 

acadèmica i professional.  

 Reflexió de l’alumne i la presa de consciència de si mateix; dels seus interessos, 

habilitats, capacitats, aptituds i valors.  

 Construcció de l’itinerari formatiu professional i el seu projecte de vida amb un 

pensament crític amb l’exploració i el coneixement de l’entorn personal, social, 

acadèmic i laboral.  
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 Transferència i projecció dels seus coneixements a altres contextos dins i fora 

del centre. 

 Tutor/a  

 Entrevistes personals amb l’alumne/a.  

 Seguiment de les faltes d’assistència i d’incidència de l’alumnat i de la 

comunicació a les famílies.  

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

referència a cada àrea del currículum.  

 Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 

d’avaluació. Tenir cura, juntament amb el/la secretari/a, dels documents 

acreditatius del resultat de l’avaluació i de la seva comunicació a les famílies.  

 Vetllar perquè els alumnes de la seva tutoria puguin rebre els suports 

necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i 

sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que 

garanteixin una igualtat d’oportunitats real.  

 Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les 

situacions que ho requereixin.  

 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.  

 En cas de canvi de tutor, traspàs de les carpetes de tutoria i de la informació 

referent a cada alumne.  

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

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

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

activitats docents que es desenvolupen al centre.  

 
 Família 

 Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a.  

 Informació trimestral dels resultats de l’avaluació acadèmica de l’alumne/a.  
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 Contactes telefònics i personals sempre que la situació de l’alumne/a ho 

requereixi.  

 
5. ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL  

 Alumnat  

 Es portaran a termini les activitats programades al PAT. (Veure apartat 

desplegament de sessions) 

 

 Equip docent  

 Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat 

de:  

- 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 puguin sorgir al grup i buscar conjuntament 

solucions.  

 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.  

 Reunions de tutors amb coordinació de BAT  

- Reunió setmanal a fi de coordinar diferents aspectes de tutoria: activitats, 

sortides, xerrades d’agents externs, faltes d’assistència, incidències dels 

alumnes...  

 
 Famílies  

 Reunió amb el grup de pares 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.  
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 Informar-los sobre qüestions pràctiques 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. 

6. CRITERIS DE CENTRE PER ASSIGNAR LA TUTORIA SEGONS LES NOFC  

Sempre que sigui possible, el tutor sigui professorat que conegui el funcionament 

del centre i dels alumnes. Es donarà preferència a què el tutor sigui professor de 

modalitat en el Batxillerat. Es procurarà una continuïtat de 2 anys en la tutoria de 1r de 

batxillerat, sempre que sigui possible. De manera que el tutor de 1r de BAT passi a ser el 

tutor de 2n de BAT. 

El/la tutor/a d'alumnes de primer cus i de segon curs de batxillerat té assignat en el 

seu horari una hora lectiva per realitzar la sessió de tutoria de grup. A més a més, 

compta amb l’hora de tutoria per tal de realitzar entrevistes amb els alumnes i/o les 

famílies dins del seu horari setmanal.  

La funció principal del/la tutor/a és l'orientació educativa dels alumnes en el seu triple 

vessant: el personal,  l’acadèmic i el professional. Per a la realització d'aquesta funció 

compta amb el suport de l'equip docent, del departament d’orientació i amb la 

Coordinació de Batxillerat. 

 
 
7. LA TUTORIA 

7.1 Tutoria de grup  

Tant a primer com a segon de Batxillerat es desenvolupa a traves de les sessions d'una 

hora setmanal programades en l'horari del grup classe cada curs. 

Les sessions de tutoria de grup han de ser un espai de comunicació professor-alumne, 

alumne-alumne i alumne-professor. El desenvolupament de les sessions de tutoria ha 

de ser per tant participatiu i democràtic.  

Les activitats que es proposin han de ser diverses, i s’han de plantejar amb una 

diversitat metòdica que impedeixi caure en la rutina i l’avorriment. Això inclou la  
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resposta a qüestionaris d’interès, la discussió oral, la lectura de textos, el visionat de 

pel·lícules i documentals, la dramatització de situacions…  

S’ha de procurar organitzar les activitats en quatre fases:  

1- Una presentació que tingui en compte allò que els alumnes ja saben del tema.  

2- Un treball de descoberta individual o en petit grup  

3- Una posada en comú  

4- Una exposició de les conclusions  

Sempre que sigui possible i en funció de la programació, s’inclourà dins les activitats de 

tutoria la participació en tallers organitzats per entitats alienes a l’institut, així com la 

visita a exposicions de temàtica relacionada que s’ofereixin a l’entorn.  

En general, s’ha de propiciar l’aportació de vivències personals i l’empatia en 

l’aproximació als altres. 

 
7.2 Tutoria individual  

La tutoria individual es desenvolupa mitjançant les entrevistes personals amb els 

alumnes del grup. Aquestes s'han de realitzar tant a iniciativa del tutor/a com per 

demanda de l'alumne/a.  

Les entrevistes tenen com a objectiu el seguiment i l'orientació personal i acadèmica. A 

més d'aquestes entrevistes de seguiment, es considera important la realització de 

l’entrevista d'acollida, a l’inici del primer curs. Igualment, les entrevistes que s'han de 

realitzar durant l'últim curs de l'etapa, amb un contingut orientador cap als estudis 

posteriors.  

 
7.3 Tutoria amb les famílies  

7.3.1 Tutoria grupal famílies  

Es realitza una reunió durant el mes d’octubre, obre el curs escolar i és la primera 

activitat de tutoria formal amb les famílies. Es fa conjuntament amb tots els pares del 

grup classe. El contingut de la sessió és informatiu i ha de versar sobre la presentació 

dels nous estudis, del tutor/a, dels objectius de l'acció tutorial, de les matèries 

cursades durant el curs i altres temes organitzatius. Es realitza tant a 1r com a 2n de 

Batxillerat.  



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut Marta Mata 

 

 

11 
 

De forma puntual es poden celebrar al llarg del curs altres reunions amb les famílies 

dels diferents grups per tractar temes d'interès comú.  

 

7.3.2 Entrevistes família-tutor/a  

Es realitzen durant tot el curs i poden ser convocades tant a iniciativa del tutor/a com 

de les famílies. L'objectiu general d'aquestes entrevistes és fer el seguiment del procés 

educatiu de l'alumne/a.  

Es preveu utilitzar el correu electrònic com a eina d’informació i comunicació entre 

el/la tutor/a i les famílies de l’alumnat.  

 
 
8. COORDINACIÓ DE LES TUTORIES DE GRUP  

Els/les coordinador/es d’ESO i BAT es reuneixen setmanalment amb la coordinadora 

pedagògica. Un cop a la setmana es reuneixen amb els tutors de nivell per transmetre 

la informació. Mínim un cop al trimestre, es reuneixen coordinació pedagògica i 

orientació educativa amb els tutors.  

Aquestes reunions tenen la finalitat de:  

- Coordinar les activitats de tutoria, de manera que les que es facin en un grup, no 

difereixin significativament de les d’un altre del mateix nivell.  

- Informar sobre les xerrades, sortides i activitats externes al centre que es faran en 

hores de tutoria grupal que pertanyen o estan relacionades amb al pla d’acció tutorial  

- Revisar i arribar a acords i actuacions sobre faltes d’assistència, incidències i sancions 

dels alumnes del grup-classe. 

 
8.1 FUNCIONS DEL/LA COORDINADOR/ADE CICLE D’ESO i BAT  

El/la coordinador/a d’ESO o BAT segons les Normes d’organització i funcionament del 

centre fa les següents funcions:  

 Convoca i aixeca acta de les reunions de cicle o nivell.  

 Vetlla per impulsar i coordinar els diferents àmbits de l’equip de cicle/nivell:  

- d’acció tutorial, de coordinació i gestió de la convivència.  
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 És responsable de l’organització del treball de síntesi, projecte de recerca o 

treball de recerca segons correspongui.  

 Fa d’interlocutor amb l’equip directiu de la coordinació i d’altres aspectes 

generals del cicle/nivell.  

 Impulsa l’avaluació global de l’equip de cicle/nivell i la seva tasca educativa.  

 Consensua amb la resta de membres del cicle/nivell els objectius a treballar 

durant el curs a partir de les propostes de millora .  

 Fa de portaveu de l’equip docent i duu a terme els acords amb coordinació 

pedagògica i cap d’estudis.  

 Elabora, juntament amb els tutors, l’ordre del dia i la dinàmica de les 

assemblees de pares i mares del nivell.  

 Avalua en memòria anual la tasca feta.  

 

8.2 FUNCIONS DEL/LA ORIENTADOR/A DEL CENTRE  

L’orientador/a de centre segons les Normes d’organització i funcionament del centre 

fa les següents funcions:  

 Valoració de necessitats educatives de l'alumnat en l'àmbit acadèmic i escolar i 

concreció de propostes d'intervenció educativa.  

 Atenció als alumnes diagnosticats per l'EAP (NEE i NESE) i també podran 

assumir alumnat amb determinades dificultats o trastorns que, tot i no estar 

dictaminats per l’EAP, l’equip docent consideri que necessiten l’atenció 

individualitzada.  

 Suport al professorat tutor en el desenvolupament de l'acció tutorial i en 

l'atenció a alumnes que requereixin una intervenció específica.  

 Col·laboració amb: coordinació pedagògica, cap d'estudis, departaments 

d'instrumentals, EAP.  

 Coordinació, juntament amb coordinació pedagògica de l’EAP amb el centre. 

Assessorament als departaments didàctics en la recerca de material per a 

elaborar els Plans individualitzats (PI), així com col·laboració en la seva 

elaboració.  
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 Orientació dels alumnes cap a estudis postobligatoris  

9. RECOLLIDA I TRAPÀS DE LA INFORMACIÓ  

Cada alumne tindrà la seva carpeta virtual a la Intranet en que es recolliran els 

següents fulls de seguiment:  

- La fitxa de tutoria inicial  

- El registre d’entrevistes amb la família  

- Les actes d’entrevista amb la família  

- Les actes d’entrevistes individuals amb l’alumne  

- Els fulls de recollida d’informació de l’alumne  

- El consell orientador de 4t. 

 

 Pel que fa als justificants de faltes d’assistència, el tutor/a serà l’encarregat/da de 

recollir-los y guardar-los. 

 En cas de canvi de tutor i /o de redistribució d’alumnes del grup aquesta 

informació es transmetrà en una reunió amb el següent tutor abans de l’inici de 

curs.  

 

10. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  

El pla d’acció tutorial s’avaluarà cada curs tenint en compte els següents aspectes:  

 Possibles canvis normatius  

 Funcionament de les sessions de tutoria  

 Activitats i materials de les sessions de tutoria i la seva adequació a les necessitats 

del grup  

 La disponibilitat de recursos ( professorat, horaris, xerrades, tallers d’agents 

externs…)  

 La previsió i la programació de les actuacions a dur a terme el curs següent  
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El pla d’acció tutorial s’avaluarà amb els següents instruments:  

 Qüestionari de valoració de la tutoria que passen els alumnes de tots els grups en 

acabar el curs.  

 Reunió dels equips de tutors amb l’orientador/a del centre per avaluar la tutoria 

de grup.  

 Reunió de la comissió d’atenció a la diversitat per avaluar l’adequació de les 

actuacions portades a terme amb els alumnes amb NEE/NESE: dificultats 

d’aprenentatge/ informes psicopedagògics.  

Les decisions sobre els aspectes que cal modificar es prendran en aquestes reunions. 

 
11. L’ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives dirigides als alumnes amb l óbjectiu 

d’optimitzar el seu procés d’aprenentatge i en la construcció del seu projecte de vida 

com a ciutadà responsable. Ha d’estar inserida en cadascuna de les activitats de centre 

amb una visió transversal i compartida entre tots els equips educatius. Per tant, l’acció 

tutorial es treballa a tots els espais i els temps de centre. El Pla d’Acció Tutorial implica 

a tota la comunitat educativa. 

El batxillerat té una doble finalitat: preparar els alumnes per a estudis posteriors i per a 

la vida laboral, i és per això que l’acció tutorial té tres objectius principals: 

1- L’orientació personal. 

2- L’orientació acadèmica. 

3- L’orientació professional. 

Per al desplegament del Pla d’acció tutorial de batxillerat els objectius abarquen tres 

eixos: l’educació en valors, l’orientació acadèmica/laboral i l’orientació 

universitària/formació professional superior. 

A cada curs aplicarem un nombre d’activitats que poden ser corregides, modificades o 

suprimides segons avaluï el conjunt de professors-tutors. 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R BATXILLERAT 

Activitats Objectius 
Competències  

Àmbit Personal i social 

1r trimestre 

1. Presentació i acollida  Potenciar l’ús de l’agenda com a eina d’organització i 

comunicació  

 Organitzar l’horari i el material de l’alumne 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge  

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

2. Les normes de classe  Donar a conèixer el funcionament del batxillerat  

 Reflexionar sobre les normes de classe al batxillerat 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

3. Elecció de delegats  Conèixer les funcions del delegat 

 Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir 

un bon delegat 

 Escollir delegats i delegat ambiental 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

4. Els meus objectius 

aquest curs 

 Fer una valoració de com va funcionar el curs passat. 

 Plantejar–se els objectius per al nou curs. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge  

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

5. El pla d’emergència  Saber què fer en cas d’emergència 

 Identificar les senyals d’alarma 

 Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació i 

confinament 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

6. Hàbits d’estudi i 

organització del temps.  

 

 Valorar l’esforç i l’estudi 

 Tenir eines per afrontar l’angoixa dels exàmens 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut Marta Mata 

 

 

16 
 

aprenentatge  

7. Les meves primeres 

setmanes a Batxillerat 

 Analitzar i reflexionar sobre el propi treball. 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 

que s’han de millorar. 

 Obtenir propostes de millora del rendiment 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

 

8. Tècniques d’estudi El 

llegat de Sisif. La 

cultura de l’esforç.  

 Valorar l’esforç i l’estudi 

 Reflexionar sobre com viuen els adolescents pel seu 

futur. 

 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

 

9. Tècniques d’estudi El 

llegat de Sisif. La 

cultura de l’esforç 

 Valorar l’esforç i l’estudi 

 Reflexionar sobre com viuen els adolescents pel seu 

futur. 

 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

 

10.  Informació i orientació 

del Treball de Recerca: 

Presentació de la guia 

del TDR 

 Reflexionar sobre la tria del tema que hauran de 

desenvolupar per elaborar el seu Treball de Recerca.  

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge  

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

11. Curtmetratge: El orden 

de las coses. Dia 

Internacional contra la 

violència de gènere 

 Reflexionar sobre la situació d’abús que encara està 

present al s. XXI i de com poder canviar-ho. 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable 

12. Dia internacional 

persones amb 

discapacitat. Visionar el 

curt:  

 Ser conscient de les dificultats físiques de les 

persones. Posada en comú de tipus de discapacitats 

vs. capacitats. 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R BATXILLERAT 

Continguts/activitats Objectius 
Competències  

Àmbit Personal i social 

2n trimestre 

13. Anàlisi de resultats 1r 
trimestre 

 Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts  
 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 

que s’han de millorar  
 Obtenir propostes de millora del rendiment 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

14. Vídeo motivacional: 

Víktor Kuppers.  

 Ser positius 

 Valorar el que tenen en el seu dia a dia. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

15. Vídeo motivacional: 

Víktor Kuppers.  

 Ser positius 

 Valorar el que tenen en el seu dia a dia. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 
16. Dilemes morals: 

discriminació 

 

 

 Treballar la discriminació i la igualtat 

 Ser crític en la presa de decisions 

 Valorar les diferents opcions en la resolució d’un 

problema. 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable 

17. Qüestionari 

d’autoconeixement a 

l’aula d’informàtica 

(estrella polar) 

 

 Millorar el coneixement de l’alumne sobre si mateix: 

la seva personalitat, aptituds, interessos i valors 

ocupacionals 

 Reflexionar sobre els entorns i les professions que li 

agradaria desenvolupar 

 
 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

 

18. Autoconeixement: 

Interessos 

 Millorar el coneixement de l’alumne sobre si mateix: 

la seva personalitat, aptituds, interessos i valors 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 
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universitaris. Valors 

ocupacionals i el meu 

perfil 

 

ocupacionals 

 Reflexionar sobre els entorns i les professions que li 

agradaria desenvolupar 

 

19. Desconstrucció de 

gènere 

 

 Ser crític en les desigualtats de gènere del s. XXI 

 Pensar sobre els estereotips d’homes i dones en les 

diferents cultures. 

 Tractar concepte Binarisme de gènere  

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable 

20. La felicitat  

 

 Definir la felicitat per a un mateix. 

 Ser conscient de les coses bones que una persona té a 

la seva vida 

 Entendre el concepte de felicitat depenent de la 

cultura. 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

21.  Decàleg d’un bon 

orador.  

 Saber parlar en públic 

 Practicar un discurs 

 Agafar eines per presentar el TDR. 

 Adonar-se de les dificultats personals en l’oratòria. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

22. Estratègies per fer 

front a la por de 

parlar en públic 

 Saber parlar en públic 

 Practicar un discurs 

 Agafar eines per presentar el TDR. 

 Adonar-se de les dificultats personals en l’oratòria. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

23. Xerrada orientadora. 

El sistema educatiu 

 Donar a conèixer el sistema educatiu  

 Conèixer les opcions acadèmiques i professionals en 

cas de no obtenir el graduat  

 Conèixer les opcions acadèmiques i professionals en 

cas d’obtenir el graduat 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
 

24. TDR part pràctica: 

l’entrevista 

 Revisar evolució dels TDR: dubtes, reunions tutors 

individuals, part teòrica. 

 Recordar importància de la part pràctica: enquestes, 

formularis, entrevistes, estudi de camp...  

 Visualitzar una entrevista per aprofundir un tema 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R BATXILLERAT 

Continguts/activitats Objectius 
Competències 

Àmbit Personal i social 

3r trimestre 

25. Anàlisi de resultats 2n 

trimestre 

 

 Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 

que s’han de millorar 

 Obtenir propostes de millora del rendiment 

 Orientar els alumnes en tasques i activitats de 

recuperació 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

26. Comentar les opcions 

de cicles de grau mitjà i 

cicles superiors. 

 Visualitzar la pàgina web queestudiar.gencat.cat C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
 

27. El Currículum Vitae 

Actualització del 

currículum 

 

 Conèixer les parts del currículum vitae 

 Elaborar el currículum 

 Crítica social poder 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

28. L’entrevista de feina  Afrontar una entrevista de treball C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

29. Els canals de recerca 

de feina 

 

 Identificar diferents maneres de buscar feina 

 Conèixer i saber cercar els recursos a la xarxa per 

trobar feina 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

30. L’autoacceptació 

 

 Treballar el concepte d’autoacceptació 

 Entendre que busca la gent amb el consum de tòxics 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
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31.Recordatori entrega 

esborrany TDR. Repàs de 

les entregues. 

 Organitzar temps de treball 

 Reorganitzar pla de treball. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 

32. Lliurament de 

l’esborrany 

Lliurament del resum 

(Presentar ambdues coses 

en paper i/o per correu 

electrònic a 

criteri del tutor i 

obligatori en pdf a 

l’adreça: 

treballrecerca@institutm

artamata.cat 

 Presentar l’esborrany del TDR 

 Ser respectuós en el temps límit d’entrega. 

 Utilitzar diferents mitjans per fer arribar el TDR. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge 

 
 
DESPLEGAMENT DE LES SESSIONS  

1r TRIMESTRE 

Sessió Número 1.   Presentació i acollida 

Objectius  Afavorir el coneixement dels alumnes (si vinguessin de nous) 

 Potenciar l’ús de l’agenda com a eina d’organització i comunicació  

 Organitzar l’horari, el material de l’alumne i el funcionament del batxillerat. 

Descripció de 

l’activitat 

1. Omplir la fitxa personal. El tutor la recull i la desa a la carpeta de l’alumne. 

2. Us de l’agenda 

3. Explicació de l’horari. Optatives i aules i professors.  

4. Copiar l’horari del grup a l’agenda 

5. Apuntar els dies festius a l’agenda 

6. Apuntar a l’agenda els dies d’activitats culturals al centre 

7. Apuntar a l’agenda les dates del treball de recerca 

8. Apuntar a l’agenda les dates d’entrega de notes 

9. Calendari mensual de l’aula per anotar deures i exàmens. Encarregat. 

Material  Agenda dels alumnes 

 Calendari de festes ( al quadern de funcionament intern) 

 Fitxa de tutoria inicial 

 Calendari mensual de l’aula per anotar els deures 

Observació Si alguna cosa s’ha fet a la presentació. No cal repetir-ho 

 
 

mailto:treballrecerca@institutmartamata.cat
mailto:treballrecerca@institutmartamata.cat
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Sessió Número 2.   Les normes 

Objectius  Reflexionar sobre les normes  
 Elaborar les pròpies normes de la tutoria  

Descripció de 

l’activitat 

1. Llegir i explicar les normes de l’agenda  

2. Fer grups de 4-5 persones  

3. Cada grup escriurà quines diferències han d’haver entre les normes del 

Batxillerat i les normes de l’ESO. Recordar que són estudis postobligatoris.  

4. El portaveu de cada grup comparteix la reflexió de grup.  

5. El tutor explicarà les normes oficial del Batxillerat. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES NORMES  

 Han d’estar redactades en positiu. No poden contenir la paraula “NO”  

 Han d’estar redactades amb present, imperatiu o infinitiu  

 Han de ser breus i contenir un sol verb  

 
Exemple 

Incorrecte Correcte 

- No es pot treure el mòbil a 

classe 

- No parlaré mentre parli el 

professor 

- A classe, el mòbil ha d’estar 

dins la motxilla o a la butxaca 

- Estic en silenci quan el 

professor parla 
 

Material  Agenda dels alumnes 
 

 
 

Sessió Número 3.   Elecció de delegat 

Objectius  Conèixer les funcions del delegat  

 Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir un bon delegat  

 Escollir delegats i delegat ambiental   

Descripció de 

l’activitat 

COM HA DE SER EL DELEGAT  

El delegat d’un curs ha de fer d’enllaç entre els nois/es i el Centre. Alhora serà 

una mena de coordinador de les inquietuds del grup.  

1) Fer grups de 4-5 persones  

2) Cada grup ha d’arribar a una definició consensuada de com hauria de ser el 

delegat. Han d’escollir 4 i només 4 de les característiques següents:  

 Una bona persona.  

 El més acceptat de la classe.  

 El més simpàtic i agradable.  

 Seriós i responsable.  
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 Una mica agressiu.  

 Una persona sense iniciatives.  

 El més intel.ligent.  

 Una persona que respecti i que es faci respectar.  

 El més passota.  

 Un noi/a dinàmic/a.  

 

3. Cada grup ha de dir quines d’aquestes maneres d’actuar són pròpies d’un bon 

delegat.  

 S’expressa sense tenir en compte si els altres l’entenen.  

 Deixa que es creïn tensions i propicia les oposicions i rivalitats.  

 Passa per alt punts importants que s’han dit sense seguir el raonament 

que s’està fent.  

 Està sempre amb una actitud d’interès, atenció i activitat.  

 Li sembla normal que els altres pensin de forma diferent.  

 No accepta les idees i solucions que els altres proposen si aquestes li 

causen molèsties.  

4. Posada en comú. El portaveu del grup explica a la classe com creuen que ha 

de ser un bon delegat. El tutor guia el debat per assolir les característiques d’un 

bon delegat.  

 

ESCOLLIR EL DELEGAT  

a. Demanar candidats.  

b. Els candidats es venen: Cada alumne que es presenti com a candidat per a 

delegat o delegada, pot fer una petita explicació al grup del perquè creu que pot 

ser un bon representant de la classe  

c. Votacions  

 

Anotar a la pissarra el nom de les persones que s’han presentat (si no hi ha cap 

candidat, tota la classe ho és)  

Constituir la mesa: Tutor, un alumne fa de president/a i un altre de secretari/a i 

una urna.  

Votació. Cada alumne escriu en un paperet la persona que creu que la pot 

representar millor.  

Omplir l’acta d’elecció de delegat  

ELECCIÓ DEL DELEGAT AMBIENTAL  

1) Lectura de funcions  

2) Candidats i votació seguint el mateix procediment que per al delegat  

Material  Acta elecció de delegat  

 Urna o caixeta  
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Sessió Número 4.   Els meus objectius per aquest curs 

Objectius  Fer una valoració de com va funcionar el curs passat.  

 Plantejar–se els objectius per al nou curs.  

 Preguntar-se per què han escollit fer batxillerat i la seva modalitat. 

 

Descripció de 

l’activitat 

1. Primerament, el tutor/a demanarà als alumnes que omplin un petit 

qüestionari de manera individual de valoració sobre com va anar el curs passat.  

2. Un cop els alumnes hagin contestat individualment , es faran grups de sis i 

posaran en comú els resultats. Hi haurà un secretari que prendrà nota de les 

conclusions del grup.  

3. Finalment, es farà un debat entre tota la classe:  

- amb quina actitud inicio aquest curs?  

- quins em sembla que són els meus aspectes més favorables?  

- què puc millorar respecte al curs passat?  

-què he de fer per aprovar aquest curs  

Material  Qüestionari imprès per cada alumne o qüestionari a l’ordinador per 
projectar  

 

 
 
QÜESTIONARI 
 
1. En quines matèries vas treure millor nota el curs passat?  
 
2. Perquè creus que vas treure bona nota? Escull màxim dues opcions  

 
o Perquè vaig estudiar molt  

o Perquè se’m dóna bé  

o Perquè em vaig portar bé a classe  

o Perquè vaig fer els deures cada dia  

o Perquè vaig tenir sort  

 
3. Quines matèries et van costar més?  
 
4. Les matèries que et van anar pitjor, perquè creus que va ser?  

o Comportament a l’aula  

o Falta de treball a l’aula  

o El professor em tenia mania  

o No estudiar prou  
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o No se’m dona bé  

5. Què milloraries a partir de com va anar el curs passat?  

6. Quins objectius et planteges per a aquest curs? 

7. Què has de fer aquest curs per aprovar? 

 
 

Sessió Número 5.  El pla d’emergència 

Objectius  Saber què fer en cas d’emergència 

 Identificar les senyals d’alarma 

 Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació 

 Conèixer els passos a seguir en cas de confinament 

Descripció de 

l’activitat 

1) Explicar el pla d’emergència  

2) De manera individual o col·lectiva els alumnes han de respondre a les 

preguntes de la fitxa “ En cas d’emergència”  

3) Corregir en gran grup la resposta a les preguntes  

Material  Resum del pla d’emergència  

 Fitxa “ En cas d’emergència” impresa o per projectar  

 
 
EL PLA D’EMERGÈNCIA 

1. Quines dues actuacions contempla el pla d’emergència? 

2. Quan hem d’evacuar el centre? 

3. Quan ens hem de confinar? 

4. Què han de fer els alumnes en cas d’evacuació? 

5. Per què penseu que no s’ha d’usar l’ascensor en cas d’evacuació? 

6. Per què penseu que hem de sortir de pressa però sense córrer? 

7. Si hi ha fum i no podem sortir, què hem de fer? 
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8. Per què penseu que no s’ha de tornar enrere a buscar objectes personals? 

9. Què han de fer els alumnes en cas de confinament? 

 

Sessió Número 6.  Hàbits d’estudi i organització del temps 

Objectius  Organitzar les tasques i el temps 

 Reflexionar sobre els seus mètodes d’estudi. 
 

Descripció de 

l’activitat 

1. Fer grups de 3-4 persones i llegir el document que haurà imprès el tutor. 1 

per cada grup. També estarà projectat a l’ordinador. 

 

2. Subratllar/Extreure les idees importants per: 

 controlar l’ansietat als exàmens. 

 Ser productiu amb l’estudi. 

 Identificar punts bàsics per concentrar-se amb l’estudi. 

 L’alimentació i l’estudi 

 L’organització del temps. 

 

3. Posada en comú i reflexió conjunta sobre els nostres hàbits 

Material  Document:  TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE LA ANSIEDAD EN LOS 

EXÁMENES 

 

 
 

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE LA 

ANSIEDAD EN LOS EXÁMENES 

María de la Fe Rodríguez Muñoz 

«No es grande el que triunfa sino el que jamás se desalienta» 

 
J.L. Martín Descalzo 

 

 
Cuando llegan las fechas de los exámenes, para algunos alumnos comienza un calvario,  
del que en ocasiones es difícil salir. Aparecen sentimientos de inseguridad, angustia, 
miedo, bloqueos o pensamientos del tipo «no voy a ser capaz de aprobar tal o cual 
asignatura…»; 
«me pongo a estudiar y me quedo en blanco…»; «cuando estoy en un examen soy 
incapaz de contestar, me quedo en blanco…», o sensaciones fisiológicas como temblores, 
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taquicardias, dificultades para dormir. Todos estos síntomas convergen en lo que los 
expertos han denominado ansiedad ante los exámenes. Este es un tipo de ansiedad (no 
de fobia, puesto que en la mayoría de las ocasiones no existe un componente de 
evitación al estímulo fóbico que impida a los alumnos presentarse a las pruebas de 
evaluación) asociada a la época de exámenes que provoca dificultades en el acceso a los 
conocimientos adquiridos para poder utilizarlos en los exámenes. 

 
Este problema es sufrido, como señalan algunos autores, por aproximadamente entre un 
tres y un cinco por ciento de la población universitaria. En el caso de los estudiantes de la 
UNED, y debido a las peculiaridades específicas de este colectivo, como la presencia de 
cargas familiares y laborales que deben compatibilizar con el estudio de una carrera 
universitaria, hacen que la probabilidad de sufrir «ansiedad ante los exámenes» sea 
mayor. Sin embargo, no se quiere presentar un panorama desolador sino, más bien al 
contrario, colocar este problema en sus justos términos y dotar, en la medida de lo 
posible, desde estas breves líneas, de habilidades que puedan ayudar al sufrido 
estudiante de la UNED, a quien no se le puede negar una enorme valentía por 
compaginar, habitualmente, familia, trabajo y estudios universitarios. 

 
Este problema de ansiedad suelen sufrirlo, en mayor medida, aquellos alumnos que 
mejor preparan y dominan las asignaturas pero que en el momento del examen son 
incapaces de recordar. No obstante, es verdad que la absoluta ausencia de ansiedad 
denota en muchas ocasiones que somos conscientes de que no hemos estudiado o, al 
menos, no lo suficiente para poder aprobar. Por eso, y aunque pueda parecer una 
paradoja, cierta dosis de ansiedad es buena y necesaria y durante miles de años ha 
supuesto una respuesta de adaptación del hombre frente a un entorno hostil. Si en mitad 
de la selva nuestros antepasados prehistóricos al otear el horizonte hubieran visto un 
león y se hubiesen parado a pensar si era necesario correr o no, lo más probable es que 
hubieran sido devorados y hoy no nos encontraríamos aquí elucubrando sobre estos 
temas. 

 
El hecho de estar tenso hace que percibamos, pensemos y actuemos con mayor claridad, 
es decir, podemos hablar de ansiedad saludable. Sin embargo, el problema aparece 
cuando la ansiedad sobrepasa un cierto punto, cuando el nivel de excitación o de 
activación sobrepasa ciertos umbrales. Es entonces cuando el rendimiento decae. Esta 
circunstancia ya fue advertida en la famosa Ley de Yerkes-Dobson. En ella señala cómo la 
tensión debe de ir subiendo para alcanzar niveles saludables y, como se puede observar 
en el gráfico, cómo, si no estuviéramos activados, nuestro rendimiento sería inferior. Al 
igual que si se sobrepasan dichos niveles de activación se llega a rendir menos y a sufrir 
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agotamiento y tensión emocional. 
 

Por tanto, nuestra efectividad será menor tanto si no estamos activados como si lo 
estamos en exceso y, como decían los latinos, en el punto medio se encuentra la virtud. 

Para los casos de excesiva activación fisiológica es recomendable el uso de la relajación. 
Para ello, seguro que conocerás libros o discos (casetes) que te ayudarán al aprendizaje o, 
en su caso, a la práctica de dicha técnica (en la bibliografía te sugerimos un título). 
Ansiedad y relajación son dos términos incompatibles y, por tanto, cuanto más entrenes tu 
cuerpo a estar relajado, menos tensión sentirás. 
 
Además de practicar diariamente la relajación, debes poner a punto tu máquina corporal. 
Para ello, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la alimentación. Nuestro  
rápido ritmo está haciendo que los patrones de alimentación estén cambiando hacia 
comida rápida: sándwich, bocadillos, bollería… Si en todo momento es necesario cuidar 
este aspecto, en época de exámenes hay que tenerlo más en cuenta. A ninguno de 
nosotros se nos ocurriría participar en un rally con nuestro coche en reserva, pues tampoco 
deberíamos hacerlo con nuestro organismo, ya que este necesita también combustible 
para seguir funcionando. 
 
Siguiendo con la metáfora del automóvil, cuando hacemos un viaje largo es recomendable 
parar, descansar y estirar las piernas. Sin embargo, es habitual encontrarse con estudiantes 
que la noche o noches anteriores a los exámenes y durante la celebración de los mismos 
apenas duermen dos o tres horas. Un consejo básico, para intentar reducir la ansiedad es 
procurar dormir las horas necesarias —entre siete y ocho—, para proveer a nuestro cuerpo 
de un descanso reparador. 
 
La gestión del tiempo es otro pilar fundamental en la lucha contra la ansiedad. Dicha 
gestión debe comenzar prácticamente desde que se acaba la convocatoria de exámenes y 
nos encontramos a tres o cuatro meses vista de la siguiente convocatoria. Una buena  
ayuda pasa por planificar objetivos a corto, medio y largo plazo, de tal manera que 
seamos capaces de prever aquello que vamos a estudiar por días, semanas y meses. Los 
objetivos deben ser cuanto más realistas, mejor, evitando así el sentirnos frustrados con 
facilidad por no haber cumplido aquello que habíamos planificado. 
 
 
Cada vez que cumplas un objetivo prémiate por ello; si premiamos a los niños por sacar 
buenas notas, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Quizás el premio no sea una 
bicicleta, pero puede ser una buena película en el cine, escuchar nuestra música favorita o 
una cena en buena compañía. Si, por el contrario, creemos que no hemos cumplido 
nuestro objetivo, las opciones pasan por reorganizar de nuevo nuestra planificación, pero 
también por ser realistas a la hora de evaluar el rendimiento obtenido. En ocasiones ocurre 
que teníamos planificado estudiar diez páginas y solamente nos ha dado tiempo a estudiar 
siete, o pensábamos estudiar tres temas y hemos llegado al segundo. En estos casos, 
nuestros objetivos no están cumplidos al cien por cien y hay que evaluarlo como tal. 
Tampoco es razonable pensar que hemos sido un completo fracaso, porque no es verdad. 
En toda planificación siempre hay que incluir tiempo para el repaso. No olvides tampoco 
realizar tus pertinentes esquemas, resúmenes y subrayados; estas técnicas facilitarán tu 
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• Sobregeneralización: interpretar los sucesos negativos como modelos de derrota. Por ejemplo, suspender un 

examen implica no aprobar ninguno más. 

 

• Magnificación y/o minimización: magnificar tus errores y los éxitos de los demás y minimizar tus 

éxitos y los errores de tus compañeros. Si suspendes, es un fracaso, pero si lo hacen tus compañeros no 

lo ves así; sin embargo, cuando apruebas piensas que es producto de la suerte. 

 

• Abstracción selectiva: poner toda la atención en un detalle, sacándolo de contexto. Me estoy 

examinando y no recuerdo una pregunta, eso significa que voy a suspender. 

 

• Error de adivinar el futuro: las cosas siempre van a salir mal, sin darse la posibilidad de que sean 

neutrales o positivas. Un ejemplo típico de esta distorsión es pensar que irremediablemente se tiene que 

suspender un examen aun habiendo estudiado. 

• Me voy a mantener centrado en el presente. ¿Qué debo hacer? Contestar a las preguntas 

del examen. Si he estudiado, en principio, no tengo por qué tener problemas. 

 

• Cuando llegue el estrés, haré una pausa para relajarme. 

 
• No voy a tratar de eliminar el estrés, sino de mantenerlo en proporciones adecuadas. 

 
• El examen puede ser una situación difícil, pero puedo hacer cosas para manejarlo. 

 
• No voy a pensar en mi ansiedad, sino simplemente en lo que debo hacer…. 

labor y contribuirán a que te sientas más seguro a la hora de estudiar. 
 
Es probable que se continúe pensando que, aun llevando a cabo todo lo que se propone, 
no cesan los pensamientos de inutilidad o la sensación de bloqueo. De cara a la 
preparación del examen se sugiere que el estudiante analice la racionalidad de sus 
pensamientos.  Burns (1997) propone un concepto: el de las distorsiones cognitivas. Una 
distorsión cognitiva es un pensamiento que no está ajustado a la realidad y, simplemente 
porque este pensamiento aparece en nuestra cabeza, nos parece real. Desde aquí se 
sugiere que el estudiante apunte en una lista cuáles son los pensamientos más habituales e 
intente averiguar a cuál de las distorsiones más abajo enumeradas se parece. 
 
Además, debe elaborar una lista de pensamientos alternativos en términos positivos, de 
manera que cuando el estudiante se obsesione con un pensamiento que le agobie analice 
qué tipo de distorsión lleva incluida e inmediatamente cambiarlo por un pensamiento 
alternativo. A continuación se enumeran una lista de distorsiones cognitivas frecuentes: 
 

 

En el momento del examen también se pueden utilizar autoafirmaciones (Meichenbaum, 
1987) que ayudarán a afrontar la situación. Se sugiere aquí una lista pero cada estudiante 
puede crearse las suyas propias: 
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Espero que estos breves consejos puedan ayudar a enfrentarse a los exámenes con otra 
perspectiva, de tal manera que el esfuerzo se vea recompensado. 

 
Estudiar no es un sufrimiento o una carga, sino un elemento de formación y crecimiento 

como personas, si bien exige un incuestionable esfuerzo y, como ya decía Henry David 

Thorerau, «No conozco ningún hecho más estimulante que la incuestionable habilidad del 

hombre para elevar su vida mediante un esfuerzo consciente.» 

 
Nota. El Servicio de Psicología Aplicada (SPA), sito en la Facultad de Psicología de la 
UNED, ofrece un Programa para reducir la ansiedad ante los exámenes. Sobre este 
programa y otros servicios que el SPA ofrece a la comunidad universitaria de la UNED se 
puede obtener información por las siguientes vías: 

 
Servicio de Psicología Aplicada Facultad de Psicología, UNED. C/ Juan del Rosal 10, Ciudad 

Universitaria 28040 Madrid Tlf.: 91 398 7952 e-mail: spa@psi.uned.es 

http://www.uned.es/servicio-psicologia-aplicada 

 
 

Sessió Número 7.   Les meves primeres setmanes a Batxillerat 

Objectius  Analitzar i reflexionar sobre el propi treball. 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels que s’han de 

millorar. 

 Obtenir propostes de millora del rendiment 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se 

Descripció de 

l’activitat 

1. Individualment omplir l’autoavaluació: les meves primeres setmanes al BAT. 

2. Debatre entre tota la classe els resultats de la fitxa individual. 

3. Recordar la importància de les notes de 1r de batxillerat. Tenir una bona base 

per poder afrontar 2n de Batxillerat i la selectivitat. La nota farà que pugui 

entrar al cicle superior que vull o al grau universitari que m’agrada.  

Material  Fitxa autoavaluació primeres setmanes al BAT. 

 
 

Valoració de l’1 al 10 En què puc millorar Què necessito 
Actitud a classe    

Treball a classe    

Treball a casa    

Relació amb els professors    

Relació amb els companys    

mailto:spa@psi.uned.es
http://www.uned.es/servicio-psicologia-aplicada
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MATÈRIA Com m’està anant (AE, AN, 
AS, NA) 

En què puc millorar? 

CATALÀ   

CASTELLÀ    

MATEMÀTIQUES    

ANGLÈS    

EDUCACIÓ FÍSICA    

HISTÒRIA   

FILOSOFIA   

MATÈRIA MODALITAT 

_____________________ 

  

MATÈRIA MODALITAT 

_____________________ 

  

MATÈRIA MODALITAT 

_____________________ 

  

MATÈRIA MODALITAT 

_____________________ 

  

 
 

Sessió Número 8.  La cultura de l’esforç: El llegat de Sisif 

Objectius  Valorar l’esforç i l’estudi 

 Reflexionar sobre com viuen els adolescents pel seu futur. 

 

Descripció de 

l’activitat 

1. Visualitzar el documental El llegat de Sisif. La cultura de l’esforç. Que 

es troba a la web de tv3 Sense ficció: 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-

de-lesforc/video/4072970/ 

Material  Documental de Tv3 

 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-de-lesforc/video/4072970/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-de-lesforc/video/4072970/
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Sessió Número 9.  La cultura de l’esforç: El llegat de Sisif 

Objectius  Valorar l’esforç i l’estudi 
 Reflexionar sobre com viuen els adolescents pel seu futur. 

 

Descripció de 

l’activitat 

2. Continuació visualització el documental El llegat de Sisif. La cultura de 

l’esforç. Que es troba a la web de tv3 Sense ficció: 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-

de-lesforc/video/4072970/ 

3. Per parelles o grups de 3, resoldre el qüestionari sobre el vídeo i 

reflexionar-hi. Posada en comú. 

Material  Documental de Tv3 
 Qüestionari 

 
Qüestionari 

 En què consisteix el Llegat de Sísif segons un dels personatges? 

 Què passa actualment amb l’esforç?  

 Com ha influenciat la societat de consum en aquesta pèrdua d’esforç? 

 Quines diferencies observeu entra la societat japonesa i la nostra? I quines 

similituds? 

 

 Ser universitari t’assegura tenir feina? Justifica-ho. 

 Quines idees clau traieu del vídeo? 

 Quins són els dos últims esforços que has fet en la teva vida? 

 

Sessió Número 10 .  Guia del TDR 

Objectius  Reflexionar sobre la tria del tema que hauran de desenvolupar per 

elaborar el seu Treball de Recerca. 

 Parlar sobre angoixes i dubtes del TDR. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-de-lesforc/video/4072970/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-llegat-de-sisif-la-cultura-de-lesforc/video/4072970/
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 Organitzar les entregues 

Descripció de 

l’activitat 

Projecció de la guia del TDR a la pissarra per tal que puguin copiar dates i 

resoldre dubtes. 

Es passarà un document individual sobre com citar la bibliografia i webgrafia. 

Material  Guia TDR 

 Document bibliografia i webgrafia. 

 
 

Sessió Número 11.  El orden de las cosas 

Objectius  Treballar el maltracte a la dona desde un curtmetratge. 
 Pensar en els canvis socials que s’estan vivint: visualització del maltracte. 
 Educar per al canvi 
 Reflexionar sobre la situació actual de la violència de gènere y los danys 

que ocasiona tant en l’àmbit personal, com el familiar i social. 
 

Descripció de 

l’activitat 

Visualització del curtmetratge El orden de las coses. Lectura de la teoria tipus de 

violència i activitats de reflexió adjuntes. 

Material  Curtmetratge El orden de las coses 
 Teoria i activitats de reflexió 

 
Teoria i activitats de reflexió  

Tipus de violències  

 Violència física: 

 Violència psicològica 

- Violència econòmica 

- Violència social 

- Violència sexual 

Conseqüències psicològiques per la víctima 

El síndrome de la dona maltractada (Walker y Dutton) es defineix com una adaptació a la 

situació aversiva caracteritzada per l’increment de l’habilitat de la persona per afrontar els 

estímuls adversos i minimitzar el dolor. A més, presenta distorsions cognitives al canviar la 

manera de veure’s a sí mateixa, als altres i al món. 

També poden aparèixer sentiments depressius, de ràbia, culpa i rancor, problemes físics, 

conductes addictives, dificultats en les relacions personals, continu estat d’alerta i dificultats 

per a dormir. 

 

Causes del maltracte o violència 

- Transmissió intergeneracional del maltractament: història personal i familiar. 

- Absència de grup social de referència: aïllament, poc suport social. 

- Alteracions psicopatològiques: adiccions, alteracions psicopatològiques... 
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- Hiperreactividad fisiològica: Absència de control, reaccions agressives... 

- Dèficits psicològics: limitació en la resolució de problemes, sentiments d’ineficàcia, 

frustració, còlera... 

 

Activitats en petit grup sobre el curtmetratge 

 Per què Marcos busca insistentment el cinturó? 

 Per què Marcos insisteix en que el seu fill Marquitos el busqui amb ell? 

 Quan Marcos parla al seu fill dient-li que el cinturó era del seu avi, després del seu 

pare i que acabarà sent seu, a què es refereix? 

 Per què Júlia l’amaga? 

 Quin tipus de violència de gènere pateix Júlia?  

 És necessari veure com la maltracta físicament per entendre que ho fa? Justifica-ho. 

 Veient la família de Marcos, com valoreu l’educació que van rebre a casa seva? 

 

Sessió Número 12.  Dia internacional de persones amb discapacitat 

Objectius  Ser conscient de les dificultats físiques i psíquiques de les persones.  
 Posar en comú tipus de discapacitats vs. capacitats. 
 Pensar en la superació personal 

Descripció de 

l’activitat 

Visualització del curtmetratge Sangre de Dragón 

https://www.youtube.com/watch?v=pLqfBixwx5M 

Després fer les preguntes entre tots o en grups de 4-5 persones. 

Material  Curtmetratge Sangre de dragón 
 Ordinador amb internet 

 
Activitats grup 

 De què tracta el curtmetratge? 

 

 Quin missatge ens vol donar el protagonista? 

 

 

 Què són els jocs paralímpics? Busqueu a Google informació i mireu quines 

categories hi ha, qui hi pot participar, per què creieu que els van inventar. 

 

 Què són els Special Olympics? Busqueu informació i quina utilitat tenen. 

 

 

 Tens ganes de fer alguna cosa però la por t’ho impedeix? Què podries fer per 

combatre-la i assolir que el que desitges? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLqfBixwx5M
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2N TRIMESTRE 
 

Sessió Número 13.   Anàlisi 1ª avaluació 

Objectius  Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts. 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels que s’han de 

millorar. 

 Obtenir propostes de millora del rendiment. 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se. 

Descripció de 

l’activitat 

1. Individualment omplir la fitxa els meus resultats 

2. Debatre entre tota la classe els resultats de la fitxa individual 

3. Recordar la importància de les notes de 1r de batxillerat. Tenir una bona base 

per poder afrontar 2n de Batxillerat i la selectivitat. La nota farà que pugui 

entrar al cicle superior que vull o al grau universitari que m’agrada.  

Material Fitxa per projectar o impresa “ Els meus resultats” 

 
 
ELS MEUS RESULTATS 

Matèria 
 

Nota. Si he suspès, per què? Què he fet per millorar des 

de la preavaluació? 

Català   

Castellà    

Matemàtiques    

Anglès    

Educació física    

Història   

Filosofia   

Matèria modalitat 

_____________________ 

  

Matèria modalitat 

_____________________ 
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Matèria modalitat 

_____________________ 

  

Matèria modalitat 

_____________________ 

  

 

Sessió Número 14 i 15.  La motivació 

Objectius  Ser conscient d’allò que ens motiva per millorar. 
 Ser positiu 
 Fer front als problemes amb energia. 

 

Descripció de 

l’activitat 

Visualitzar el  vídeo motivacional de Viktor Kuppers documental   

https://www.youtube.com/watch?v=Z3_f6a-YrY8&t=502s 

Posada en comú sobre que vol transmetre el ponent.  

Material  Vídeo Víctor Kuppers 

 
 

Sessió Número 16 Dilemes morals: a qui s’ha de triar? 

Objectius  Treballar la discriminació i la igualtat 

 Ser crític en la presa de decisions 

 Valorar les diferents opcions en la resolució d’un problema. 

Descripció de 

l’activitat 

Per grups de 3-4 persones llegiran el dilema moral sobre la tria d’un/a 

candidat/a per una feina de treball.  

No hi hauran respostes correctes o incorrectes, la justificació de la tria serà la 

clau per decidir a quin candidat/a escolliran. 

Després hi haurà un/a portaveu de cada grup que sortirà com a representant i 

explicarà a quin han triat. Entre tots i totes veuran quin és el candidat/a més 

triat i perquè. 

Material  Dilema moral 

 
 
Dilema moral 

Sou els directors d'un important restaurant de la Costa Brava i esteu buscant un 

cambrer per a tot l'any. Heu posat un anunci al diari i heu rebut diferents ofertes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3_f6a-YrY8&t=502s


 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut Marta Mata 

 

 

36 
 

Necessiteu el cambrer amb urgència i haureu de triar, de les ofertes rebudes, la que 

més us interessa.  

 

Anunci 

 
 

Respostes enviades: Tot seguit us exposem els trets més característics de les ofertes rebudes 

1. Johim. Noi de 26 anys. Natural de Casablanca ( Marroc ). 3 anys treballant en un bar 

d'Almeria.  

2. Nora. Noia de 25 anys. Natural de Mallorca. 15 dies treballant en un xiringuito de la 

platja. Té bons coneixements d'Anglès i Alemany.  

3. Roc. Senyor casat de 33 anys. Natural de Puigcerdà. 7 anys treballant en un 

restaurant - hotel de Puigcerdà.  

4. Dick. Noi de 27 anys. Natural de Senegal. Molt atractiu. Poca experiència però molt 

servicial i honest.  

A qui  donareu la feina? Per què? - Quines característiques heu tingut en compte al fer 

la vostra tria? Edat, Experiència, Procedència, Sexe.... 

 

 Sessió Número 17 Estrella Polar. Qüestionari d’autoconeixement 

Objectius  Millorar el coneixement de l’alumne sobre si mateix: la seva personalitat, 

aptituds, interessos i valors ocupacionals 

 Reflexionar sobre els entorns i les professions que li agradaria 

desenvolupar 

Descripció de 

l’activitat 

A l’aula d’informàtica, aniran a la següent direcció electrònica: 

http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire 

Tu estrella Polar. OrientaGuia  clicar  realitzar el test d’orientació 

vocacional Tu estrella Polar1 (test de 60 preguntes, d’entre 10 i 15 minuts) 

A mesura que avancen en el test aniran veient a la dreta com es forma la seva 

estrella polar depenent de les opcions que triïn. Al finalitzar el test, se’ls 

                                                           
1 Test basat en els estudis de John L. Holland en la dècada de 1950.  
 
 

Es necessita cambrer per a restaurant a la costa brava . Feina garantida per a tot l'any amb possibilitat 

de renovació. Es demana que tingui entre 25 i 30 anys, bona presència i experiència. Envieu foto i 

referències a XXXXXX. " 

 

http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire
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demanarà que posin el seu correu electrònic per enviar-los-hi l’estrella polar de 

sis puntes de personalitat on s’indiquen les professions més ajustades i graus 

recomanats en funció dels resultats.  

Una altra opció, a l’arribar a l’última pregunta és que facin una foto a la pantalla 

a la seva estrella per fer-se la idea. 

Material  Ordinador i aula d’informàtica. 
 Web: http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire 

 

El test estrella Polar es basa en els estudis de John L. Holland en la dècada de 1950.  Va 

desenvolupar 6 tipus de personalitats en relació a les ocupacions: 

 Realista: els agrada el treball pràctic. Gaudeixen de treballs que requereixen 

eines i màquines. 

 Investigador: els hi agrada analitzar i resoldre problemes complexos a través de 

l’ús de la intel·ligència, les idees, el llenguatge, els símbols... 

 Empresarial: els hi agrada treballar amb projectes d’entorns competitius on es 

necessita lideratge: la seva actitud és audaç, dominant, enèrgica i impulsiva. 

 Artístic: troben la seva passió en l’expressió creativa. Utilitzen els sentiments, la 

intuïció i la imaginació. Els hi agrada treballar de manera independent o en 

situacions desorganitzades o poc convencionals. 

 Convencional: prefereixen seguir directrius i normes en les seves tasques. Són 

fiables i tenen la capacitat per organitzar els assumptes. S’inclinen per activitats 

passives, ordenades i organitzades. 

 Social: tenen el “do” de la paraula. Els hi agrada les situacions en les que poden 

ajudar a altres a aprendre i desenvolupar-se. Tenen habilitats socials i 

necessiten interactuar. 

 

 Sessió Número 18 Autoconeixement: Interessos universitaris. Valors 

ocupacionals i el meu perfil 

Objectius  Millorar el coneixement de l’alumne sobre si mateix: la seva personalitat, 

aptituds, interessos i valors ocupacionals 

 Reflexionar sobre els entorns i les professions que li agradaria 

desenvolupar 

http://testorientacion.uchceu.es/es/questionnaire
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Descripció de 

l’activitat 

A l’aula d’informàtica, aniran a la següent direcció electrònica:  

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm 

Test d’interessos universitaris per tal de poder anar encaminant-se per al futur. 

Encara que vulguin fer un grau superior també els hi anirà bé per veure en 

quina branca tenen més interès. 

Hauran de triar entre l’opció A o la B. Si no els convenç cap de les dues, l’opció ? 

Al finalitzar clicaran on posa Puntuació (sobre 10) i els apareixeran els grups en 

que presenten més interès amb més estrelles. A la part de baix, podran veure a 

que equival cada grup i a quines carreres universitàries.  

Ex. COMERÇ I TURISME: Investigació  i tècniques de mercat, Publicitat i 

Relacions Públiques, Tècnic d’empreses i Activitats turístiques.  

Poden fer una foto dels resultats o bé Ctrl+C i enganxar-ho al word i d’allí 

enviar-s’ho al correu per tal que tinguin els resultats. 

Material  Ordinador i aula d’informàtica. 

 Web: http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm 

 
 

Sessió Número 19 Desconstrucció de gènere 

Objectius  Ser crític en les desigualtats de gènere del s. XXI 

 Pensar sobre els estereotips d’homes i dones en les diferents cultures. 

 Tractar concepte Binarisme de gènere 

Descripció de 

l’activitat 

Visualitzar la xerrada de TEDx La deconstrucción de género. 

https://www.youtube.com/watch?v=qAO0esEWrIU 

Respondre les preguntes en grups de 4 pax. 

Material  Xerrada de TEDx La deconstrucción de género 

 
Preguntes de reflexió en grup 

 Què penseu del binarisme de gènere (home/dona) que parla l’orador. 

http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm
http://www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qAO0esEWrIU
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 Esteu d’acord en què la societat té uns estereotips marcats per home i 

marcats per dona? 

 Algú de vosaltres ha viscut alguna situació en que s’esperava que actués de 

manera diferent a causa del seu sexe? Com us vau sentir? 

 Què significa la frase: els rols i els esterotips de gènere són culturals i no una 

veritat universal. 

 Com creieu que es podria anar canviant aquesta visió dels estereotips? 

 

Sessió Número 20.  La felicitat 

Objectius  Definir la felicitat per a un mateix. 

 Ser conscient de les coses bones que una persona té a la seva vida 

 Entendre el concepte de felicitat depenent de la cultura. 

Descripció de 

l’activitat 

Visualització del programa redes: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mirada-elsa-balanza-

felicidad/1864787/   i fer les activitats de reflexió per parelles o grups de 3. 

Material   Documental Balanza de la Felicidad de Elsa Punset 

 
 
Activitats reflexió 

 Què és per tu la felicitat? 

 Quins factors fan que una persona sigui més o menys feliç? Hi esteu d’acord? 

 Consideres que a tots els països tenen el mateix concepte de felicitat? 

 Salud, diners o amor? Quin ordre els hi doneu i per què? Consensueu-ho amb 

el grup. 

 
 
 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mirada-elsa-balanza-felicidad/1864787/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mirada-elsa-balanza-felicidad/1864787/
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Sessió Número 21.  El bon orador 

Objectius  Saber parlar en públic 

 Practicar un discurs 

 Agafar eines per presentar el TDR. 

 Adonar-se de les dificultats personals en l’oratòria. 

Descripció de 

l’activitat 

Es projectarà i es farà una lectura del decàleg del bon orador.  

Se’ls demanarà que per la pròxima sessió de tutoria preparin un discurs de 2’-3’ 

sobre un tema que els agradi i vulguin compartir amb la resta de la classe. 

S’explicarà la importància de practicar per fer front a les seves pors, 

inseguretats, vergonya...i així ser capaços de vendre un bon discurs, tant pels 

treballs acadèmics com per la seva vida personal. 

Completaran la graella d’autoavaluació de manera individual. 

Material  Decàleg del bon orador 

 Graella autoavaluació: com parlo en públic. 

 
 
 

Decàleg del bon orador 

1. Analitza l'audiència a la qual t'enfrontes. 

2. Organitza els continguts i objectius que et proposes: utilitza esquemes, mapes conceptuals... 

3. Assaja el discurs utilitzant miralls, gravadores, públic conegut... 

4. Aprofita els recursos tècnics al teu abast com ara els mitjans audiovisuals. 

5. Memoritza unes quantes frases per al començament de l'exposició. Has de cridar l’atenció de la 

teva audiència a l’inici. 

6. Mostra’t natural a través dels gestos, la veu, la mirada, l'humor... 

7. Incorpora a la teva exposició anècdotes i exemples. Utilitza un vocabulari adequat. Ni massa 

simple ni massa complex. 

8. Interacciona amb el públic per augmentar seu interès, ús de preguntes retòriques. Especialment 

en la ronda de preguntes sigues flexible i una mica espontani per respondre. 

9. No t’estenguis massa en el discurs. Sigues clar, concís i organitzat. Sigues eloqüent. 

10. Si comets un error, disculpa't i supera-ho amb humor i naturalitat. 
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Completa la següent graella: Com parlo en públic? 

 

 
 Sempre 

 
A vegades  Mai 

 

1 Quan penso en parlar en públic sento por.    

2 Quan parlo en públic sento que no domino la situació.    

3 Si penso que totes les mirades estan sobre mi, sento 

angoixa. 

   

4 Em resulta difícil ser natural en els meus moviments 

quan estic davant  l’audiència. 

   

5 Quan he de parlar en públic tinc la certesa que ho faré 

malament. 

   

6 Gaudeixo mentre estic realitzant la meva exposició 

oral. 

   

7 Encara que abans de començar sento tensió, de 

seguida em sento còmode. 

   

8 Observo a el públic mentre parlo.    

9 Davant l'exposició oral sento de manera constant por 

que se m'oblidi el discurs preparat. 

   

10 Quan realitzo una exposició em sento relaxat i còmode.    

11 Quan estic realitzant una exposició oral em poso tan 

nerviós que oblido coses que havia preparat i realment 

sé. 

   

12 Quan he de fer una exposició oral mai tinc por de 

enfrontar-me a l'audiència. 

   

13 Al llarg de l'exposició oral passo de sentir nervis, just 

abans de començar, a oblidar les pors inicials i a gaudir. 

   

14 Quan estic fent una exposició oral, mantinc una 

postura rígida i poc natural. 

   

15 Considero l'experiència d'haver de parlar en públic com 

una cosa agradable. 

   

 

Després de realitzar el test anterior: 
 
A) En quin d'aquests perfils et trobes? 

a) tens una gran confiança en tu mateix com a orador el que et facilitarà la teva 

tasca de parlar en públic. 

b) tens un nivell mitjà de confiança en tu mateix com a orador, això pot 

interferir en la teva exposició oral. 
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c) Tens molt poca confiança en tu mateix com a orador, de manera que el teu 

nivell d'estrès davant d'una situació de parlar en públic és alt. 

 
B) Quins elements creus que pots millorar? 
 

 

 

Sessió Número 22.  Estratègies per fer front a la por de parlar en públic 

Objectius  Saber parlar en públic 

 Practicar un discurs 

 Agafar eines per presentar el TDR. 

 Adonar-se de les dificultats personals en l’oratòria. 

Descripció de 

l’activitat 

Es presentarà una sèrie d’estratègies per fer front a la por de parlar en públic. 

Seguidament, presentaran els seus temes i se’ls passarà una rúbrica 

d’autoavaluació oral. 

Material  Estratègies per fer front a la por de parlar en públic 

 Graella d’autoavaluació 

 
 
MITJANS PER ACONSEGUIR QUE L'ORADOR DISMINUEIXI LA SEVA POR A PARLAR EN 

PÚBLIC ABANS DE L'EXPOSICIÓ. 

1. Tenir suficients coneixements sobre el tema que es va a exposar. 

2. Preparar a consciència l'exposició, tenint en compte els principis de: claredat, concisió, senzillesa, 

naturalitat i originalitat. 

3. Estar interessat en comunicar el tema a l'auditori. Quan més gran sigui l'interès, menor serà la 

por a fer-ho. 

4. Assajar les vegades que sigui necessari fins sentir-nos segurs. 

5. Prepara especialment l'inici: un bon inici afavoreix una bona continuació. Abans de res ens hem 

de sentir el més còmodes possible. 

6. Anticipar possibles preguntes o intervencions de l'auditori i preparar respostes pertinents. 
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ABANS DE PARLAR EN PÚBLIC RECORDA'T LES SEGÜENTS IDEES. 

1. La por que experimentem és normal. Gairebé totes les persones experimenten por al parlar en 

públic. Fins i tot els oradors molt experimentats durant els primers minuts de la seva exposició 

senten una mica de por. 

2. És impossible no sentir ansietat (parlar en públic és una situació exigent i l'organisme reacciona 

per ajudar-me a afrontar-). 

3. La por que sento  m’ajudarà a preparar millor la meva exposició i a ser més dinàmic. 

4. Em pregunto a mi mateix què és el pitjor que em podria passar?, ensopegar, quedar-me en blanc, 

tartamudejar? Són anticipacions producte de l'ansietat i són molt menys freqüents del que 

s'imagina. 

5. Estar fermament convençut que puc fer-ho bé i ho faré bé. Pensar en les conseqüències positives 

de la meva intervenció reeixida, sobre mi por i sobre els altres. 

6. L'auditori està format per persones que volen aprendre: pensa en el que tu pots aportar. 

7. Tens dret a no saber-ho tot encara que tu siguis l'orador. Ningú sap totes les respostes a totes les 

preguntes. 

 

 
 

LA POR A PARLAR EN PÚBLIC de Spring Asher i Wicke Chambers 

MANIFESTACIONS FISIOLÒGIQUES MÉS FREQÜENTS  I COM VÈNCER-LES 

 Nervis  a l'estómac:  Es recomana menjar lleuger abans d'una presentació; també beure aigua 

sense gel. 

 Boca seca: Mossegar-se la llengua provoca salivació. És un bon truc abans de començar a 

parlar. 

 Vocalizació i veu aguda: Respirar i deixar caure la mandíbula per relaxar els músculs de la veu. 

Practicar parlant en veu alta amb un llapis entre les dents, amb el propòsit d'enfortir els 

músculs de la laringe i fer més greu una veu aguda. 

 Ment en blanc: Establirem contacte visual per parlar amb una sola persona del públic a la 

vegada. Oferirem a cadascuna un pensament o idea  durant dos o tres segons. Cal respirar.   

 No tractar d'impressionar: L'objectiu és relacionar-se i  que l’audiència se senti còmoda. No 

recórrer a l'ús de tecnicismes. 

 Nerviosisme a l'iniciar: Ens aprendrem de memòria o apuntarem una frase senzilla i la direm 

amb energia. També podem començar una pregunta perquè l'auditori respongui. 

 Batecs forts de cor: Maniobra Valsalva: ens asseiem rectes,  col·loquem els peus a terra, 

ajuntem les mans, fem pressió amb els palmells junts, i tossim (com si estiguéssim constipats). 

Comptem fins a sis i ens relaxem. Això disminueix el flux de adrenalina, i fisiològicament 
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redueix el nerviosisme. 

 Envermelliment de galtes: Podem utilitzar una camisa de color vermell o tonalitats més 

rosades per reduir aquest efecte. 

 Balanceig: recolzar els peus a la vora externa de les sabates. 

 Mans tremoloses: Buscarem un suport sobre el qual descansar una de les mans i farem servir 

l'altra per creuar-la a sobre. 

 Falta d'alè: És el resultat de respirar de manera superficial des del pit. Respiri profund des de 

l'abdomen. Inhalar abans de començar. Fer una pausa i respirar al final d'una idea. 

 Palmells suats: És convenient tenir un mocador a la butxaca. 

 

 
 

GRAELLA AUTOAVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL 
 

 Puntuació (NA,AS,AN,AE) Observacions 
1. He parlat de manera clara i concisa. 

Estructura correcta. 

  

2. La meva postura corporal era 

apropiada. 

  

3. El to de veu i la dicció facilitaven la 

comprensió de l’exposició. 

  

4. He mirat a l’audiència tota l’estona.   
5. He oblidat el discurs però he sabut 

reconduir la situació. 

  

6. Abans de començar he sentit nervis 

o alguna altra alteració en el meu 

estat anímic. Quina? 

  

7. He anat fent pauses durant 

l’explicació per separar bé les idees. 

  

8. He començat i he acabat amb 

alguna frase que ha aconseguit 

atraure l’atenció del meu públic 

  

9. El temps utilitzat ha estat el 

correcte 
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Sessió Número 23.  Xerrada orientadora. El sistema educatiu 

Objectius  Donar a conèixer el sistema educatiu   

 Conèixer les opcions acadèmiques i professionals en cas de no superar 1r 

de Batxillerat 

 Conèixer les opcions acadèmiques i professionals en cas de superar 1r de 

Batxillerat 

Descripció de 

l’activitat 

L’orientadora del centre farà una xerrada sobre els cicles de grau mitjà i 

superior que hi ha a la zona del Tarragonès, les diferents famílies... i resoldrà 

els dubtes que tingui l’alumnat. També es parlarà del calendari de les 

preinscripcions. 

Material  Ordinador i web: www.queestudiar.gencat.cat 

 
 
 

Sessió Número 24.  TDR revisió i anàlisis part pràctica: l’entrevista 

Objectius  Revisar evolució dels TDR: dubtes, reunions tutors individuals, part 

teòrica. 

 Recordar importància de la part pràctica: enquestes, formularis, 

entrevistes, estudi de camp...  

 Visualitzar una entrevista per aprofundir un tema 

Descripció de 

l’activitat 

Es projectarà el llistat d’alumnes amb les diferents accions realitzades fins al 

moment en el TDR. Es demanarà quins dubtes els hi estan sortint, quines 

necessitats no saben afrontar. 

Seguidament, es projectarà una entrevista per aprofundir en un tema 

determinat. https://www.youtube.com/watch?v=kpvwqwcMrU8&t=4s  

Escoltar els 12:23’ primers de l’entrevista. Després al minut 38:55’ fins al final. 

En total es visualitzaran 19’ d’entrevista  

Se’ls demanarà que es fixin en els gestos de l’entrevistador, en el to de veu, en 

les pauses, en l’interès i en l’escolta activa (l’entrevistat sap que és escoltat i 

que per tant l'entén) 

Resolució de les preguntes entre tots. 

Material  Ordinador 

 Entrevista Cómo Einstein me ayudó a convertirme en científico. Michio 

Kaku, físic 

http://www.queestudiar.gencat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=kpvwqwcMrU8&t=4s
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Entrevista  

 Introducció: què fa la entrevistadora? 

 Escolta de manera activa l’entrevistadora? 

 Preguntes obertes o tancades? 

 Respecta el torn de paraula l’entrevistadora? 

 Què creus que busca l’entrevistadora quan li demana que doni un consell als 

joves i als pares? (minut 38’55) 

 Què penses del tancament de l’entrevista? Haguéssiu afegit alguna cosa més? 

 

3r TRIMESTRE 

Sessió Número 25.   Anàlisi 2ª avaluació 

Objectius  Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels que s’han de 

millorar 

 Obtenir propostes de millora del rendiment 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se 

Descripció de 

l’activitat 

1. Individualment omplir la fitxa del qüestionari d’estudis. 

2. Debatre entre tota la classe els resultats de la fitxa individual. 

3. Recordar la importància de les notes de 1r de batxillerat. Tenir una bona base 

per poder afrontar 2n de Batxillerat i la selectivitat. La nota farà que pugui 

entrar al cicle superior que vull o al grau universitari que m’agrada.  

Material  Qüestionari d’estudis individual 

Qüestionari d’estudis 

Cognoms i nom:......................................................................................... 

Edat:..............Curs:.....................................Data:...................................... 

1. Escriu les matèries del teu curs de la que més t’agradi a la que menys. 

   1..................................................       6................................................... 
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   2..................................................       7.................................................... 

   3..................................................       8.................................................... 

   4..................................................       9.................................................... 

   5..................................................       10.................................................. 

 

2. Quina de les matèries anteriors et resulta més fàcil. Escriu-les per ordre de 

dificultat de la més fàcil a la més difícil.  

   1.................................................       6.................................................... 

   2.................................................       7.................................................... 

   3.................................................       8.................................................... 

   4.................................................       9.................................................... 

   5.................................................       10.................................................. 

3. ¿En quines matèries treus millors notes? Escriu de millor a pitjor. 

   1................................................        6................................................... 
   2................................................        7................................................... 
   3................................................        8................................................... 
   4................................................        9................................................... 
   5................................................        10................................................. 

4. El fet que hagis tret bones notes en determinades matèries és a causa de: 
□ Tens capacitat per estudiar-les bé. 

□ Ha influenciat molt la sort. 

□ Sents interès per la matèria. 

□ Has tingut bonsc professors/es. 

5. El fet que hagis tret pitjors notes en les altres matèries és per:       
□ Les consideres sense valor. 

□ Poc interès per la teva part 

□ No has tingut sort amb els professors/es. 

□ Et costava estudiar i dominar les matèries.  
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6. Indica els èxits que més t’han satisfet en els teus estudis.  

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 
7. Explica el fracàs que més t’ha preocupat. 
 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

8. Respecte als teus estudis, la influència de la teva família és: 
□ Molt favorable. 

□ Simplement favorable 

□ Es mostren indiferents amb els estudis. 

□ La seva influència és una mica perjudicial 

□ La seva influència és una molt perjudicial 

 
9. La influència dels teus amics en els estudis és: 

□ Molt favorable. 

□ Simplement favorable 

□ Es mostren indiferents amb els estudis. 

□ La seva influència és una mica perjudicial 

□ La seva influència és una molt perjudicial 

10. Explica com influencien tant família com amics: 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

11.  Per seguir els estudis, penses que necessites millorar:  
□ Els teus sistemes i maneres d’estudiar. 

□ La teva actitud davant els exàmens. 

□ La teva força de voluntat i constància. 

□ La teva postura cap a la feina d’aula. 

□ Els hàbits de lectura. 
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 Sessió Número 26.  Què faré el pròxim curs? 

Objectius  Donar a conèixer el sistema educatiu   

 Conèixer les opcions acadèmiques i professionals en cas de no superar 1r 

de batxillerat 

Descripció de 

l’activitat 

L’alumnat anirà a la pàgina web queestudiar.gencat.cat i exploraran aquells 

cicles mitjans o superiors que els interessin: on es poden cursar, continguts, 

sortides professionals... 

D’altres posaran a Google Canal universitats i es dirigiran a la web per tal de 

poder explorar els graus universitaris que els interessin, nota de tall, on cursar-

ho, continguts, sortides professionals...   

Material  Ordinador individual 

 

 Sessió Número 27.  El Currículum Vitae 

Objectius  Crítica social poder  

 Conèixer les parts del Currículum Vitae 

 Elaborar el currículum 

Descripció de 

l’activitat 

 Visualitzaran el curtmetratge sobre una entrevista de feina una mica especial. 

Es comentarà que en pensen: https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/recursos-

humanos-cuanto-haces-que-no.html 

Seguidament, es passarà a parlar del seu currículum individual i que vagin a la 

següent pàgina web: https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-

curriculum-vitae-cv.asp 

On  podran descarregar un CV bàsic i si es registren molts models de currículum 

Material  Ordinador amb projector 

 Ordinador individual 

EL MEU CURRICULUM 

Ara que ja saps de què vols treballar, és important que facis el teu currículum per 

poder buscar feina. Segurament no tens experiència laboral però això no és un 

impediment per poder començar a treballar. Ha de contenir: 

Dades personals 

El nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica. Data de naixement, DNI. 

https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/recursos-humanos-cuanto-haces-que-no.html
https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/recursos-humanos-cuanto-haces-que-no.html
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
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Estudis realitzats 

Ha de tenir les dates en què s’han realitzat els estudis, la titulació obtinguda i el centre en el 

qual s’han cursat. Aquest apartat és molt important per a les persones que busquen la 

seva primera feina. En aquest cas, si la mitjana de les notes obtingudes és rellevant, 

cal fer-ho constar. 

És important que incloguis tots aquells cursos que hagis fet a part de l’ESO: monitor de 

lleure, entrenador, manipulador d’aliments… 

Idiomes 

Cal indicar l’idioma i el nivell aconseguit 

Informàtica 

Programes que es dominen 

Experiència professional 

Donat que és la teva primera feina, en aquest apartat hi pots fer constar si tens alguna 

experiència com a cangur, negocis familiars…Sobretot si és rellevant per la feina que busques. 

Altres dades d’interès 

És un apartat on es poden especificar diferents aspectes que poden reforçar definitivament el 

currículum professional: aficions, referències, capacitacions personals, etc. 

No és un apartat obligat ni necessari si l’empresa no ho indica. 

Un cop hagis elaborat el teu currículum a l’ordinador, analitza’l. 

PRESENTACIÓ CONTINGUT 
Dóna a primera vista una impressió 

impecable de claredat i ordre? 

 

Abans de redactar el teu currículum has 

definit amb precisió el teu objectiu 

professional? 

 

La presentació s’ha clarificat amb els 

títols dels diferents apartats? 

Has exposat la teva titulació principal i els 

teus estudis detalladament? 

 

Els paràgrafs estan ben separats i 

Espaiats? 

Has evitat tota informació que pugui ser 

interpretada negativament? 

 

L’ortografia i la sintaxi són impecables, i 

no hi ha faltes? 

Són veritat totes les informacions? 
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Els caràcters utilitzats són fàcils de llegir i 

elegants? 

Has mencionat activitats extra-professionals i 

has ressaltat qualitats personals que hi has 

desenvolupat? 

 

 

Sessió Número 28.  L’entrevista de feina 

Objectius  Afrontar una entrevista de treball 

 Ser capaç d’aguantar la pressió i els nervis 

 Ser sincer i optimista  

Descripció de 

l’activitat 

Es dividirà la classe en grups de 5- 6 alumnes. Es farà una dinàmica sobre un 

role-playing d’una entrevista de feina.  

Es donarà a cada grup el currículum de 2 candidats. Dos dels components del 

grup faran de candidats. Un altre farà d’entrevistador i els altres dos 

d’observadors. Els observadors  

Material  Fulls i bolígraf 

 Currículums candidats  

 Graella d’observació 

 

PERSONATGES 

Entrevistador 

a) Escollir el currículum més adequat dels 3 presentats. 

b) Descriure com han que ser els candidats, característiques personals i professionals. 

c) Preparar preguntes per realitzar l’entrevista. 

d) Realitzar entrevista. 

Entrevistat 

a) Estudiar el currículum per poder fer be l’entrevista. 

b) Pensar com ha d’actuar i que han de contestar al llarg de tota l’entrevista. 

c) Fer entrevista. 

Observador 
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a) Apuntar les errades que cregui que ha fet l’entrevistador i l’entrevistat. Utilitzarà la 

graella d’observació següent 

CONTACTE VISUAL PUNTUACIÓ 

Temps aproximat de parlar-escoltar en què es 

va mantenir contacte visual amb 

l’entrevistador 

 

TO EMOCIONAL (marcar amb una X) 

- No responsabilitat 

- Emocional 

- Desinteressat 

- Molt adequat 

- Responsabilitat emocional 

- Interessat 

VOLUM I CLAREDAT VEU (marcar amb una X) 

- Poc adequat 

- Desinteressat 

- Molt adequat 

- Interessat 

FLUIDESA VERBAL (marcar amb una X) 

- No fluid 

- Freqüents interrupcions 

- Dificultat per expressar-se 

- Respostes molt breus i curtes 

- Fluid 

- S’expressa amb facilitat 

- Respostes amples i 

COMENTARIS POSITIUS SOBRE EXPERIÈNCIA I PREPARACIÓ PERSONAL 

 

 

COMENTARIS POSITIUS SOBRE AFECCIONS, INTERESSOS I METES 

 

 

NÚMERO DE PREGUNTES FORMULADES A L’ENTREVISTADOR 

 

 

EXPRESSIONS D’INTERÉS I ENTUSIASME 

 

 

INFORMACIÓ NEGATIVA TRANSMESA A L’ENTREVISTADOR 
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Sessió Número 29.  Els canals de recerca de feina 

Objectius · Identificar diferents maneres de buscar feina 

· Conèixer i saber cercar els recursos a la xarxa per trobar feina 

Descripció de 

l’activitat 

S’ensenyarà un llistat de borses a treball a internet amb la seva descripció. 

S’ensenyarà als alumnes com moltes vegades s’ha de crear el currículum a la 

pròpia web i d’altres vegades s’adjunta el propi. 

Webs de recerca de feina: 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/  

https://www.infojobs.net/ 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 

https://www.mascarandell.cat/ 

Exemples d’empreses  

https://trabajaconnosotros.decathlon.es/ 

https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo 

https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros 

https://empleo.mcdonalds.es/ 

https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/offers 

Es crearà un debat en que es preguntarà en quin tipus de treball temporal 

s’imaginen, altres webs que els interessin. 

Material Ordinador  

 

Sessió Número 30.  L’autoacceptació i les drogues 

 
Objectius  Treballar el concepte d’autoacceptació 

 Entendre que busca la gent amb el consum de tòxics 

Descripció de Visualització del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_g9mPNCBst0 

  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/
https://www.infojobs.net/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
https://www.mascarandell.cat/
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros
https://empleo.mcdonalds.es/
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/offers
https://www.youtube.com/watch?v=_g9mPNCBst0
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l’activitat Fer les preguntes de reflexió sobre el vídeo de manera individual. Pel que fa a la 

última qüestió es farà per parelles. Un de la parella li dirà a l’altre en que es bo 

ell mateix. Després en veu alta es dirà: La Marta diu que és bona donant 

consells. 

Material  Ordinador amb projector 

 Web: https://www.youtube.com/watch?v=_g9mPNCBst0 

 

1. Preguntes de reflexió 

- Què és l’autoacceptació? 

- Què té a veure l’autoacceptació i el consum de drogues? 

- Heu practicat o coneixeu alguna tècnica de meditació? 

- Per a què serveix l’autoacceptació? 

- Creieu que us accepteu?  

 

2. Per parelles. Dieu al vostre/a company/a una cosa bona de vosaltres 

mateixos o alguna cosa en la que sigueu bons. Després el vostre company ho 

dirà a la resta de companys.  

 

Sessió Número 31 i 32.  Esborrany TDR 

 
Objectius  Organitzar el temps de treball 

 Presentar l’esborrany del TDR 

 Ser respectuós en el temps límit d’entrega. 

 Utilitzar diferents mitjans per fer arribar el TDR. 

Descripció de 

l’activitat 

Recordatori entrega de l’ esborrany del TDR. Repàs de les entregues per al 

següent curs i projecció de com han anat les tutories: si s’ha presentat tot dins 

del temps establert. 

Presentar l’esborrany i el resum en paper i/o correu electrònic a criteri del tutor 

i obligatori en pdf a treballrecerca@institutmartamata.cat 

Material  Ordinador amb projector 

 Llistat tutories TDR 

 Llistat dates d’entregues 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_g9mPNCBst0
mailto:treballrecerca@institutmartamata.cat
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 2N BATXILLERAT 

Continguts/activitats Objectius 
Competències 

Àmbit Personal i social 

1r trimestre 

1. Presentació  Situar els alumnes en les novetats que presenta el 

segon curs de Batxillerat; dates exàmens, proves 

PAU 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge  

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

2. Les normes de classe  Donar a conèixer el funcionament del 2n de 

batxillerat  

 Reflexionar sobre les normes a la societat 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

3. Elecció de delegats  Conèixer les funcions del delegat 

 Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir 

un bon delegat 

 Escollir delegats i delegat ambiental 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

4. Els meus objectius 

aquest curs 

 Fer una valoració de com va funcionar el curs passat. 

 Plantejar–se els objectius per al nou curs. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi 

aprenentatge  

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

5. El pla d’emergència  Saber què fer en cas d’emergència 

 Identificar les senyals d’alarma 

 Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació i 

confinament 

C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

6. L’exposició oral del 

TDR. Programa Prezi. 

 Organitzar l’estructura de l’exposició oral del TDR 

 Utilitzar el programa Prezi 

 Adaptar-se al temps requerit en una presentació 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
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7. La Presa de decisions  Prendre consciència de la importància de saber 

escollir. 

 Relativitzar les coses. 

 Ser conscient que la tria d’una decisió farà que triem 

un camí i deixem els altres. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 

8. Les primers setmanes a 

2n de batxillerat 

 Autoavaluar-se l’esforç i treball. 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i 

dels que s’han de millorar 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se 

 Organitzar-se per parlar amb el professorat de les 

matèries suspeses a 1r de Batxillerat 

 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C4. Participar a l’aula, al centre i 

a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

9. Seguiment matèries 

suspeses 1r de 

Batxillerat. 

 

10. L’elecció del meu grau. 

 

 

 

 Introduir el perquè de la nostra decisió acadèmica. 

 Prendre consciència de la importància de saber 

escollir. 

 Sentir-se motivat a estudiar allò que ens agrada. 

 Prendre decisions. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C3.Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al 

llarg de la vida 

11. i 12.  No estàs sola, 

Sara. Curtmetratge. 

Dia internacional contra la 

violència de gènere 

 

 

 Treballar el maltractament a la dona des de un 

curtmetratge. 

 Educar per al canvi 

 Reflexionar sobre la situació actual de la violència de 

gènere y els danys que ocasiona tant en l’àmbit 

personal com en el familiar i social. 

 

C4. Participar a l’aula, al centre i 
a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable 
 

 
 
 

PLA ACCIÓ TUTORIAL 2N BATXILLERAT 

Continguts/activitats Objectius 
Competències 

Àmbit personal i social 

2n trimestre 

13. Hàbits d’estudi i 

organització del temps: com 

 Organitzar les tasques i el temps 

 Reflexionar sobre com afronten els exàmens. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
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t’enfrontes als exàmens?  Treballar la por al bloqueig i la inseguretat. aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 

14. Eina 

professionalitzadora 

CLOE (oficina de 

treball SOC) 

  

 Conèixer les pròpies aptituds, preferències  

 Encaminar-se en l’elecció acadèmica i professional. 

C1. Prendre consciència d’un 

mateix i implicar-se en el procés 

de creixement personal 

15. La tècnica Pomodoro i 

App Forest. 

 Focalitzar atenció  

 Atendre de manera plena allò que s’està fent. 

 Augmentar la productivitat de l’estudi. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 
 

16. Qüestionari de 

preferències 

 Prendre decisions per al seu futur acadèmics. 

 Pensar en diferents factors que afecten a la seva 

tria. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C4. Participar a l’aula, al centre i 
a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable 
 

17. Sóc un bon orador  Millorar l’expressió oral. 

 Ser conscient d’allò que cal millorar en l’oratòria. 

 Pensar en els nostres punts forts a l’hora de parlar. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 
 

18. Canal METAaprendizaje 

Youtube 

 

 Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 

 Ser autònoms en l’aprenentatge. 

 Ser conscients de les necessitats que els poden 

aparèixer durant la vida acadèmica. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
 

19. Portal Selecat.cat i 

Unportal.net 

  

 

 Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 

 Ser autònoms en l’aprenentatge i en la recerca 

d’informació. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
 

20. Web Educaweb 

 

 Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 

 Ser autònoms en l’aprenentatge i en la recerca 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
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d’informació. 

 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
 

21. Autoqüestionari GR 

Educaweb. Quadern 

d’orientació de l’alumne 

 Treballar l’autoconeixement. 

 Ser responsables de les seves decisions. 

 Triar el seu futur professional 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
 

22. Visita al Saló de 

l’estudiant a Valls 

  

 

 Buscar dins del Saló les universitats i instituts que 

ofereixen la formació acadèmica i/o professional 

que els hi interessi. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de 

l’adult. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 

 
 
 

PLA ACCIÓ TUTORIAL 2N BATXILLERAT 

Continguts/activitats Objectius 
Competències 

Àmbit personal i social 

3r Trimestre 

(aquest trimestre té menys sessions perquè anirà compaginat de les sessions informatives de les universitats i instituts de 

FP, i té una durada més curta que els altres) 

23 i 24. El sistema educatiu. 

Quadern d’orientació de 

l’alumne 

 

 Explorar de manera autònoma el sistema educatiu 

català. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de 

l’adult. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 

 
25 i 26. Les PAU. Quadern 

d’orientació de l’alumne 

 

 Explorar de manera autònoma el sistema educatiu 

català. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de 

l’adult. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi 
aprenentatge 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
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llarg de la vida 
 

27. La meva decisió final. 

Quadern d’orientació de 

l’alumne 

  

 Prendre decisions de manera autònoma i lliure 

després de contrastar diferents opcions. 

C1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal 
C3.Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 
 

 
 
 
DESPLEGAMENT DE LES SESSIONS  
 

Sessió Número 1.   Presentació i acollida 

Objectius  Afavorir el coneixement dels alumnes (si vinguessin de nous) 

 Potenciar l’ús de l’agenda com a eina d’organització i comunicació  

 Organitzar l’horari, el material de l’alumne i el funcionament del 

batxillerat. 

Descripció de 

l’activitat 

1. Omplir la fitxa personal. El tutor la recull i la desa a la carpeta de 

l’alumne. 

2. Us de l’agenda 

3. Explicació de l’horari. Optatives i aules i professors.  

4. Copiar l’horari del grup a l’agenda 

5. Apuntar els dies festius a l’agenda 

6. Apuntar a l’agenda els dies d’activitats culturals al centre 

7. Apuntar a l’agenda les dates del treball de recerca 

8. Apuntar a l’agenda les dates d’entrega de notes 

9.  Calendari mensual de l’aula per anotar deures i exàmens. Encarregat. 

Material  Agenda dels alumnes 

 Calendari de festes ( al quadern de funcionament intern) 

 Fitxa de tutoria inicial 

 Calendari mensual de l’aula per anotar els deures 

Observació Si alguna cosa s’ha fet a la presentació. No cal repetir-ho 
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Sessió Número 2.   Les normes 

Objectius  Recordar les normes de batxillerat  

 Prendre consciència social 

Descripció de 

l’activitat 

1. Llegir i explicar les normes de l’agenda  

2. Pensar en la necessitat de l’existència de normes en la convivència en 

grups de 4 persones: per què posen normes a la societat? Qui les hauria de 

posar? Qui les posa?  

3.  El portaveu de cada grup comparteix la reflexió de grup.  

4. El tutor recordarà les normes oficial del Batxillerat. 

 

Material  Folis i bolígraf 

 

 
 

Sessió Número 3.   Elecció de delegat 

Objectius  Conèixer les funcions del delegat  

 Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir un bon delegat  

 Escollir delegats i delegat ambiental   

Descripció de 

l’activitat 

COM HA DE SER EL DELEGAT  

El delegat d’un curs ha de fer d’enllaç entre els nois/es i el Centre. Alhora serà 

una mena de coordinador de les inquietuds del grup.  

1. Fer grups de 4-5 persones  

2. Cada grup ha d’arribar a una definició consensuada de com hauria de ser el 

delegat. Han d’escollir 4 i només 4 de les característiques següents:  

 Una bona persona.  

 El més acceptat de la classe.  

 El més simpàtic i agradable.  

 Seriós i responsable.  

 Una mica agressiu.  

 Una persona sense iniciatives.  

 El més intel.ligent.  

 Una persona que respecti i que es faci respectar.  

 El més passota.  

 Un noi/a dinàmic/a.  

 

3. Cada grup ha de dir quines d’aquestes maneres d’actuar són pròpies d’un bon 

delegat.  

 S’expressa sense tenir en compte si els altres l’entenen.  

 Deixa que es creïn tensions i propicia les oposicions i rivalitats.  
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 Passa per alt punts importants que s’han dit sense seguir el raonament 

que s’està fent.  

 Està sempre amb una actitud d’interès, atenció i activitat.  

 Li sembla normal que els altres pensin de forma diferent.  

 No accepta les idees i solucions que els altres proposen si aquestes li 

causen molèsties.  

4. Posada en comú. El portaveu del grup explica a la classe com creuen que ha 

de ser un bon delegat. El tutor guia el debat per assolir les característiques d’un 

bon delegat.  

 

ESCOLLIR EL DELEGAT  

a. Demanar candidats.  

b. Els candidats es venen: Cada alumne que es presenti com a candidat per a 

delegat o delegada, pot fer una petita explicació al grup del perquè creu que pot 

ser un bon representant de la classe  

c. Votacions  

 

Anotar a la pissarra el nom de les persones que s’han presentat ( si no hi ha cap 

candidat, tota la classe ho és)  

Constituir la mesa: Tutor, un alumne fa de president/a i un altre de secretari/a i 

una urna.  

Votació. Cada alumne escriu en un paperet la persona que creu que la pot 

representar millor.  

Omplir l’acta d’elecció de delegat  

ELECCIÓ DEL DELEGAT AMBIENTAL  

1) Lectura de funcions  

2) Candidats i votació seguint el mateix procediment que per al delegat  

Material  Acta elecció de delegat  

 Urna o caixeta  

 

 
 

Sessió Número 4.   Els meus objectius per aquest curs 

Objectius  Fer una valoració de com va funcionar el curs passat.  

 Plantejar–se els objectius per al nou curs.  

 Preguntar-se per què han escollit fer batxillerat i la seva modalitat. 

Descripció de 

l’activitat 

1. Primerament, el tutor/a demanarà als alumnes que omplin un petit 

qüestionari de valoració sobre com va anar el curs passat.  

2. Un cop els alumnes hagin contestat individualment , es faran grups de sis i 

posaran en comú els resultats. Hi haurà un secretari que prendrà nota de les 

conclusions del grup.  
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3. Finalment, es farà un debat entre tota la classe:  

- amb quina actitud inicio aquest curs?  

- quins em sembla que són els meus aspectes més favorables?  

- què puc millorar respecte al curs passat?  

-què he de fer per aprovar aquest curs  

Material  Qüestionari imprès per cada alumne o qüestionari a l’ordinador per 

projectar  

 

 
 

Sessió Número 5.  El pla d’emergència 

Objectius  Saber què fer en cas d’emergència 

 Identificar les senyals d’alarma 

 Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació 

 Conèixer els passos a seguir en cas de confinament 

Descripció de 

l’activitat 

1. Explicar el pla d’emergència  

2. De manera individual els alumnes han de respondre a les preguntes de la 

fitxa “ En cas d’emergència”  

3. Corregir en gran grup la resposta a les preguntes  

 

  

Material  Resum del pla d’emergència  

 Fitxa “ En cas d’emergència” impresa o per projectar  

 
EL PLA D’EMERGÈNCIA 

1. Quines dues actuacions contempla el pla d’emergència? 

2. Quan hem d’evacuar el centre? 

3. Quan ens hem de confinar? 

4. Què han de fer els alumnes en cas d’evacuació? 

5. Per què penseu que no s’ha d’usar l’ascensor en cas d’evacuació? 

6. Per què penseu que hem de sortir de pressa però sense córrer? 

7. Si hi ha fum i no podem sortir, què hem de fer? 
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8. Per què penseu que no s’ha de tornar enrere a buscar objectes personals? 

9. Què han de fer els alumnes en cas de confinament? 

Sessió Número 6.  L’exposició oral del TDR. Programa Prezi. 

Objectius  Organitzar l’estructura de l’exposició oral del TDR 

 Utilitzar el programa Prezi 

 Adaptar-se al temps requerit en una presentació 

Descripció de 

l’activitat 

1. S’obrirà la guia del TDR i s’analitzarà les parts que ha de tenir l’exposició 

oral, què es valorarà i quina durada haurà de tenir. 

2. Preguntar a l’alumnat si ja l’han començat/ si han fet un esquema sobre 

allò més important que volen que aparegui. Recordar que l’exposició no 

és una còpia del treball escrit sinó una síntesi del treball per al públic que 

ens escolta. Un camí que volem que segueixi l’audiència per a que 

entengui el que volem transmetre. 

3. Es projectarà un tutorial del programa Prezi i resolució de dubtes.  

https://www.youtube.com/watch?v=vgvVbZ-pymM 

Material  Guia del TDR, ordinador amb projector i tutorial Prezi. 

 

 

Sessió Número 7.  La presa de decisions 

Objectius  Prendre consciència de la importància de saber escollir. 

 Relativitzar les coses. 

 Ser conscient que la tria d’una decisió farà que triem un camí i deixem els 

altres. 

Descripció de 

l’activitat 

Es començarà amb la introducció de la paradoxa de L’ase de Buridán. Es donarà 

a cada alumne el qüestionari d’onze preguntes necessàries per la presa d’una 

decisió important. Es llegiran i es demanarà que per grups de 3-4 proposin un 

problema d’una persona o persones concretes i vagin prenent la decisió final 

amb l’ajuda de les preguntes. 

Posada en comú i reflexió final conjunta. 

Material  Ordinador, projector, paradoxa L’ase de Buridán i qüestionari 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgvVbZ-pymM
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PASSOS A FER ABANS DE PRENDRE UNA DECISIÓ  

1.  Des de fa quant de temps he pensat en això? 

A vegades ens enredem en decisions que simplement no són tan importants. Una 

manera de filtrar aquestes decisions, i reduir l'estrès que comporten és avaluant des 

de fa quant de temps hem pensat en això. 

2. Quan penso en aquest tema ¿què sento? 

¿Por o angoixa ?, estrès o ansietat ?; no oblidis que les nostres decisions tenen 

conseqüències fisiològiques i emocionals, per tant l'detectar aquestes sensacions a 

temps pot ajudar-te a saber si estàs o no en el camí correcte. 

Es refereix a una situació paradoxal en la qual un ase (ruc) que sempre tenia opcions ben 

diferenciades per realitzar la seva elecció, un dia és col·locat exactament entre un cubell d’aigua i 

un cubell de pinso. La seva indecisió el portarà a morir-se de fam ja que no podrà prendre cap 

decisió racional sobre quin dels dos cubells ha de triar primer (també està la versió amb dos 

cubells de menjar enlloc d’aigua). 

Si bé ha estat nomenada en homenatge a el filòsof francès Jean Buridan, la paradoxa no va ser 

originada per Buridán originalment, sinó per Aristòtil, que exemplifica el pensament davant d'una 

decisió amb opcions equilibrades o massa balancejades, amb un home que roman immòbil amb 

tanta set com fam entre dues taules. Una amb begudes i una altra amb menjar. 

 

La paradoxa és que la suposada igualtat de condicions pot condemnar a triar qualsevol opció, però 

la idea principal no era aquesta, sinó la de triar sempre la millor opció. Havent dues opcions igual 

de "millors" o "pitjors", el panorama es complica. S'entra en cicles de raonament complexos i el 

final és el que tots, membres d'aquest postmodernisme existencialista, coneixem bé: la indecisió. 
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3. Aquesta decisió afectarà la meva vida en cinc anys? 

Visualitza teva vida uns anys endavant, i pensa si aquesta decisió canviarà els teus plans. Si en 

veritat té un impacte a futur, és important que no ho prenguis a la lleugera, i avaluïs 

profundament els teus pensaments i motius al voltant d'aquesta decisió amb la resta de les 

preguntes. 

4. Què tan compromès estic amb aquest canvi? 

Les decisions importants comporten canvis importants, i moltes vegades no estem tan 

compromesos per enfrontar-los. En aquesta pregunta t'aconsello que avaluïs teu compromís 

en una escala de l'1 a el 5 (sent el número 5 el nivell més alt de compromís). 

 

5. Quines altres opcions tinc? 

Tancar-te en un pensament et fa cec a altres opcions disponibles al teu voltant. És només quan 

escrius totes les teves possibilitats quan pots visualitzar clarament més opcions al teu abast, i 

llavors decidir millor. 

Si vas trobar més opcions a aquest laberint decisiu, llavors és moment que avaluïs els 

avantatges i desavantatges de cadascuna d'elles. És una forma pràctica de filtrar només les 

opcions que més et convinguin, i descartar la resta. 

6. Què és el pitjor que pot passar si no prenc aquesta decisió, o si m'equivoco? 

Aquesta pregunta t'ajuda a enfrontar la por. A vegades les coses no són tan greus com les 

imaginem, i el pitjor panorama es torna summament irreal. 

Mentre que en altres ocasions aquesta pregunta ens ajuda a elevar el nivell d'importància i a 

mantenir els nostres ulls oberts per decidir el millor possible. Recorda que l'estrès no és una 

cosa negativa de el tot, ja que manté el teu sistema nerviós "encès" i preparat per actuar. 

7. És aquest el moment indicat? 

Per respondre a aquest pregunta, pren un respir i concentra't en el temps present, mira al teu 

voltant i avalua la teva vida en aquesta data. 

Si consideres que és el moment adequat per prendre aquesta decisió no et penediràs en el 

futur. Contesta amb honestedat, sobretot perquè moltes vegades vivim esperant el moment 

perfecte per a gairebé tot. 
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Esperem que les condicions siguin ideals per donar el primer pas, però recorda que el moment 

perfecte no existeix, i que el creixement personal comença quan no estem completament 

preparats per prendre acció. 

8. Si no és el moment indicat, ¿llavors quan? 

Sé molt objectiu i realista amb aquesta pregunta, tracta de donar-li un temps concret i un 

context definit. Respostes com: "quan tingui menys estrès" o "quan tingui menys 

responsabilitats", no són les millors ja que el futur sembla molt borrós i només aconseguiràs 

confondre't més. 

En canvi respostes com: "quan comenci el meu següent projecte en 2017" o "quan en el meu 

compte tingui 1000 dòlars", són respostes que et donen perspectiva i decisió. 

9. Alguna experiència passada em pot ajudar? 

Deixa que la teva experiència et guiï per prendre la millor decisió i analitza el següent: ¿has 

pres una decisió semblant abans ?, què vas sentir després de prendre aquesta decisió ?, hi ha 

alguna cosa que haguessis pogut fer diferent? 

10. Després de decidir com em sentiré? 

Sens dubte aquesta és una de les respostes més importants. La teva felicitat, salut, i benestar 

han de ser una prioritat, així que si les conseqüències de la teva decisió no ho aconsegueixen, o 

fins i tot arrosseguen resultats negatius per a la teva vida, serà millor que ho pensis una mica 

més detingudament. 

Recorda que prendre decisions no és blanc i negre, només necessites invertir el temps suficient 

per buscar en el fons de tu mateix la resposta correcta. 

Et deixo amb una frase de reflexió: 

"Escollir un camí significa abandonar altres. Si pretens recórrer tots els camins possibles 

acabaràs no recorrent cap "- Paulo Coelho 
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Sessió Número 8.  Les primers setmanes i seguiment matèries suspeses 1r de 

Batxillerat. 

Objectius  Autoavaluar-se l’esforç i treball. 

 Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels que s’han de 

millorar 

 Ser conscient de la necessitat d’esforçar-se 

 Organitzar-se per parlar amb el professorat de les matèries suspeses a 1r 

de Batxillerat 

Descripció de 

l’activitat 

Es farà una anàlisi de com han anat les primeres setmanes de 2n de Batxillerat, 

en quines matèries millorar. Quines necessitats tenen, com ho estan afrontant. 

Fer la rúbrica d’autoavaluació. 

Recordar la importància de les notes de 2n de batxillerat. Tenir una bona base 

farà que afronti la selectivitat de manera més tranquil·la. La nota mitjana (60% 

bat + 40% PAU) farà que pugui entrar al cicle superior que vull o al grau 

universitari que m’agrada.  

Recordarem que han de recuperar les matèries de 1r de Batxillerat. 

Material  Rúbrica d’autoavaluació 

  

 

 



 Rúbrica d’autoavaluació: Com estic començant 2n de BATXILLERAT? 

 

ÍTEM AE AN AS Cal millorar 

QUALITAT DEL TREBALL Proporciono treballs i activitats 
de màxima qualitat. 

 

Ofereixo treballs i activitats de gran 
qualitat. 

 

Proporciono treballs que 
ocasionalment han de ser revisats / 
refets per garantir la qualitat. 

Proporciono treballs que 
normalment han de ser revisats / 
refets per garantir la qualitat. 

GESTIÓ DEL TEMPS Utilitzo habitualment el temps 
durant tot el projecte per garantir 
que les coses es facin a temps. Si 
treballo en grup, no s’han 
d'ajustar els terminis ni les 
responsabilitats laborals a causa 
de la meva reclamació. 

Normalment utilitzo bé el temps 
durant tot el projecte, però pot 
haver-se ajornat sobre una cosa. El 
grup no ha d'ajustar els terminis ni 
les responsabilitats laborals a causa 
de la meva reclamació. 

 

Acostumo a tardar en fer les coses 
però sempre s’aconsegueixo que les 
coses s’acabin dins dels terminis. El 
grup no ha d'ajustar els terminis ni 
les responsabilitats laborals a causa 
de la meva reclamació  

 

Rarament aconsegueixo les coses 
dins dels terminis i el grup ha 
d’ajustar els terminis o les 
responsabilitats laborals a causa de 
la deficient gestió del meu temps.  

 

RESOLUTIU Busco i suggereixo de forma 
activa solucions als problemes. 

 

Afino les solucions suggerides per 
altres. 

 

No suggereixo ni perfecciono 
solucions, però estic disposat a 
provar les solucions suggerides per 
altres. 

 

No intento resoldre problemes ni 
ajudo els altres a resoldre 
problemes. Permeto que els altres 
facin la feina. 

 

ACTITUD Mai critico la feina dels altres. 
Sempre tinc una actitud positiva 
sobre les tasques. 

Rarament critico la feina dels 
altres. Sovint tinc una actitud 
positiva sobre les tasques. 

De vegades critico la feina dels altres. 
Normalment tinc una actitud positiva 
sobre les tasques. 

Sovint critico la feina dels altres. 
Sovint tinc una actitud negativa 
sobre la tasca. 

FOCALITZACIÓ DEL 
TREBALL 

Em mantinc centrat 
constantment en la tasca i en què 
cal fer. Molt autodirigit. 

 

Em centro en la tasca i en què cal 
fer la majoria de les vegades. Els 
altres poden comptar amb la meva 
ajuda. 

Em centro en la tasca i en què cal fer 
alguna vegada. Poques vegades els 
companys/es poden comptar amb 
mi. 

Rarament em centro en la tasca i 
en què cal fer. Permeto que els 
altres facin la feina enlloc meu. 

 

PREPARACIÓ Porto els materials necessaris per 
a classe i sempre estic preparat 
per treballar. 

Gairebé sempre porto els materials 
necessaris a classe i estic a punt per 
treballar. 

Gairebé sempre porto els materials 
necessaris, però a vegades em 
despisto. 

Sovint oblido els materials 
necessaris o rarament estic a punt 
per començar a treballar. 

TREBALL El meu treball reflecteix els 
excel·lents esforços que faig en el 
dia a dia. 

 

El treball reflecteix el fort esforç 
que faig en el dia a dia. 

 

El treball reflecteix el cert esforç que 
faig dia a dia. 

 

El treball reflecteix el poc esforç 
que faig dia a dia. 

 



Sessió Número 10.  L’elecció del meu grau. 

Objectius  Introduir el perquè de la nostra decisió acadèmica. 

 Prendre consciència de la importància de saber escollir. 

 Sentir-se motivat a estudiar allò que ens agrada. 

 Prendre decisions. 

Descripció de 

l’activitat 

Visualitzar la conferència Aprender a elegir: ¿Qué carrera estudiar? 

https://www.youtube.com/watch?v=bfp3vN2B5zo 

Per prendre consciència de la importància de triar i valorar opcions per al 

nostre futur i per a nosaltres mateixos. 

Material  Ordinador, projector i conferència 

https://www.youtube.com/watch?v=bfp3vN2B5zo 

 

 

COM PRENS LES TEVES DECISIONS 

 Acostumes a donar molts tombs abans de prendre una decisió? 

 Et deixes moure per la passió  

 A què es refereix la ponent quan parla del Menú Restaurant?  

 Ara faràs una activitat d’autoconeixement responent a les següents 

preguntes. Si alguna no la saps, caldrà que investiguis o et facis més 

preguntes sobre el tema fins que trobis una resposta. 

o Com sóc? (personalitat, aptituds, actituds...) 

o Què vull a la vida? 

o Què m’agrada? 

o Què em resulta fàcil de fer? (escriure, calcular, art...) 

o Què vull? (puntua la importància que tenen per a tu, 1 poc 5 molt) 

 Alguna cosa que m’agradi. 

 Poder polític. 

 Reconeixement. 

 Temps lliure 

 Altres:_________________________________ 

o En quin llocs físics t’imagines treballant? 

https://www.youtube.com/watch?v=bfp3vN2B5zo
https://www.youtube.com/watch?v=bfp3vN2B5zo
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o Treballar sol o en equip? 

o Quin tipus de treball voldries fer dia rere dia? 

 

Sessió Número 11 i 12. Curtmetratge No estàs sola, Sara. 

Objectius  Treballar el maltracte a la dona desde un curtmetratge. 

 Pensar en els canvis socials que s’estan vivint: visualització del maltracte. 

 Educar per al canvi 

 Reflexionar sobre la situació actual de la violència de gènere y los danys 

que ocasiona tant en l’àmbit personal, com el familiar i social. 

 

Descripció de 

l’activitat 

Visualització del curtmetratge https://www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-

sara/no-estas-sola-sara/637137/ (1h). Seguidament, dividir les 3 situacions 

(diversos grups poden fer la mateixa situació, així es veuran diferents 

representacions) 

Reflexió final. Com s’han sentit? Com ho han vist des de fora? 

Material  Curtmetratge No estàs sola, Sara. 

 Role Playing 

 

Situació 1 

L’amiga de la Sara ha presenciat la primera escena al restaurant quan elles parlaven que anaven 

anar a la platja juntes de viatge de fi de grau i la reacció del Javier. Veu que la seva amiga Sara no 

està sent natural amb la seva resposta però encara així no diu res en aquell moment. Durant la nit, a 

casa, l’Ely li envia un missatge a la Sara dient-li per prendre un cafè al dia següent perquè té un 

problema que vol comentar amb ella. La Sara accepta i va a prendre el cafè amb ella. Representeu 

l’escena de les dues amigues. L’Ely li ha de fer veure que està preocupada per ella i que no li va 

semblar normal ni la seva reacció ni el que va fer ell. 

 

Situació 2 

La Sara està fent la maleta per anar de cap de setmana amb els seus pares. Ell s’enfada per la roba 

que ha triat i es barallen. Ell li llança tot i la insulta. Imagineu que la protagonista, enlloc de callar i 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/no-estas-sola-sara/637137/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/no-estas-sola-sara/637137/
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guardar-s’ho per a ella, decideix explicar-ho a una d’aquestes persones: 

- A la seva amiga Ely 

- Al seu germà 

- A la seva mare 

- A la policia 

Per grups haureu de representar els diferents personatges i les diferents situacions. 

 

Situació 3 

La Sara arriba a casa tota colpejada i ultratjada després de la pallissa que li ha donat el Javier al 

cotxe i a l’escampat. La mare al veure-ho li diu que han d’anar a la policia a denunciar i al metge per 

a que faci una incidència mèdica i quedi constància. Aquest cop la Sara accepta. Representeu 

l’escena amb els diferents personatges: mare, Sara, metge i policia. 

 

 

2N TRIMESTRE 

Sessió Número 13.  Hàbits d’estudi i organització del temps: com t’enfrontes 

als exàmens? 

Objectius  Organitzar les tasques i el temps 

 Reflexionar sobre com afronten els exàmens. 

 Treballar la por al bloqueig i la inseguretat. 

 

Descripció de 

l’activitat 

Es llegiran les recomanacions i consells per estudiar i per fer front a un examen. 

Es parlarà dels possibles bloquejos en grups de 3-4 que poden aparèixer i buscar 

solucions. Què és el pitjor que pot passar? 

Posada en comú i reflexió conjunta sobre les pors als exàmens. 

Material  Recomanacions i consells sobre els exàmens 

 
 
CONSELLS I RECOMANACIONS PER EVITAR BLOQUEJOS ALS EXÀMENS 

1. Evita estudiar la nit abans: Si vas amb son, estaràs amb l'atenció baixa, amb 

fatiga, tindràs poca energia i cometràs errors.  
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2. Assisteix amb prou temps. Calcula estar al lloc almenys una hora abans de 

l'examen  et donarà seguretat i et mantindrà relaxat moments abans de la 

prova.  

 Si surts de casa teva amb el temps just, no hi ha marge de manejar 

qualsevol imprevist que es presenti a la via.  

 Fes tots els passos previs abans de sortir de casa (descansar, banyar-te, 

menjar, vestir-te, prendre el transport o caminar) amb calma i claredat. 

 No oblidis els estris que necessites per la prova: llapis, esborranys, 

calculadora, regles, etc. Prepara-ho tot el dia d’abans. 

3. Evita repassar textos, fórmules o continguts minuts abans de l'examen  

genera confusions a l'hora de respondre les preguntes. 

 

4. Quan tinguis l'examen davant: 

 Escolta amb atenció les recomanacions del professor/a. 

 Llegeix amb deteniment les instruccions de la prova. Evitaràs confusions 

i estaràs millor enfocat en les respostes. 

 Respirar 2 o 3 vegades profundament abans de començar, t'ajudarà a 

eliminar la tensió acumulada. Abans de res, llegeix-lo complet! 

 Comença a respondre les preguntes que millor et sàpigues i les que 

puntuen més alt, deixant un espai en blanc per si recordes algun altre 

concepte que vulguis afegir més endavant. A continuació, resol les 

preguntes amb les que tinguis més dubtes. 

 Calcula bé el temps disponible, perquè no et faltin minuts amb les 

últimes preguntes i et doni temps a fer un últim repàs. 

 Si no estàs segur d'entendre els enunciats i les preguntes, torna a llegir-

los tantes vegades siguin necessàries. 

5. Evita desviar els pensaments cap a reflexions negatives, o fer suposicions del 

que pogués ser el resultat de l'examen. 
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6. Si tens algun dubte, inseguretat o et sents ansiós, això pot conduir-te a un 

bloqueig mental. Tracta de fer respiracions profundes que t'estabilitzin i 

allunyin l'ansietat. 

7. Un cop acabis l’examen: 

 Deixa de parlar de l’examen. 

 Aclareix la ment i evita el recorregut de la prova a cada moment  per 

evitar el cansament mental, el mal de cap i fins i tot nàusees. 

 
     

 Sessió Número 14.  Eina professionalitzadora CLOE (oficina de treball 

SOC) 

Objectius  Conèixer les pròpies aptituds i preferències cap a un treball. 

 Encaminar-se en l’elecció acadèmica i professional. 

Descripció de 

l’activitat 

De manera individual a l’ordinador es demanarà als alumnes que a Google 

escriguin test CLOE (SOC). Necessitaran mínim 45 minuts per realitzar la prova. 

Poden guardar el procés i recuperar-lo per a un altre moment. 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST 

Material  Ordinador i web del SOC: https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST 

 

 

Sessió Número 15.  La tècnica Pomodoro. App: Forest  

Objectius  Focalitzar atenció  

 Atendre de manera plena allò que s’està fent. 

 Augmentar la productivitat de l’estudi. 

Descripció de 

l’activitat 

Des de la web https://blog.educalive.com/tecnica-pomodoro/ es visualitzarà el 

vídeo. La tècnica Pomodoro busca augmentar la productivitat i la concentració 

en petites franges de temps. No és tant per estudiar sinó com per utilitzar 

tècniques d’estudi com ara subratllar o fer resums dedicant tota l’atenció a 

l’activitat que s’està fent. 

Presentar l’app Forest. Consisteix en programar un temps per evitar que 

toquem el mòbil i ens distraguem. Un cop planificat el temps de la tasca, si 

entres en alguna altra app sonarà un avís per a que tornis a la feina. Si 

aconsegueixes treballar durant el temps proposat hauràs plantat un arbre 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST
https://blog.educalive.com/tecnica-pomodoro/
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virtual en el teu bosc (forest). 

Material  Ordinador  

 Mòbils per baixar-se l’app. 

 

 

LA TÉCNICA POMODORO 
 
La tècnica Pomodoro (tomàquet en italià) va ser creada als anys 80 per Francesco Cirillo perquè 

va veure la necessitat de trobar un mètode d'estudi en què pogués gestionar i administrar el 

temps que dedicava a cada tasca. 

El mètode Pomodoro és bàsicament una eina de gestió i organització de el temps que dediquem 

a cada tasca, ja sigui al llarg de la jornada laboral o durant el temps que dediquem a l'estudi. 

Es fa servir un temporitzador per dividir el temps en intervals indivisibles, anomenats 

pomodoros, de 25 minuts d'activitat, seguits de 5 minuts de descans, amb pauses més llargues 

cada quatre pomodoros. 

 

 

Mecànica Bàsica 

1. Decidir la tasca o activitat a realitzar 

2. Posar el temporitzador 

3. Treballar en la tasca de manera intensiva fins que el temporitzador soni 

4. Fer una marca per anotar què pomodoro s'ha completat 

5. Prendre una pausa breu 

6. Cada quatre pomodoros, prendre una pausa més llarga 

 
Quina és la clau per a que funcioni? 

Per començar a aplicar la tècnica de Pomodoro, el primer que has de fer és preparar-te 

per una desconnexió real i total del teu entorn. Res de mails, missatges o trucades. 

Durant el temps que dediquis a estudiar amb aquest mètode no pots tenir cap tipus de 

distracció. Tingues en compte que el seu èxit està basat precisament en la intensitat de 

el temps que dedicaràs a l'estudi, és a dir, busca augmentar la teva productivitat. 

 
 

Sessió Número 16.  Els condicionants de les meves decisions. Quadern 

orientació 
Objectius  Prendre decisions per al seu futur acadèmics. 

 Pensar en diferents factors que afecten a la seva tria. 

 

Descripció de Completar el qüestionari de manera individual i autocorrecció per reflexionar 
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l’activitat sobre el seu futur acadèmic i facilitar la tria de decisions professionals. 

Material Qüestionari de condicionants de la presa de decisions 

 
QÜESTIONARI DELS CONDICIONANTS DE LA PRESA DE DECISIONS 

Sovint tenim les idees clares sobre les nostres preferències professionals; però poden 

presentar-se determinades circumstàncies que ens obliguin a modificar les nostres decisions. A 

continuació tens un qüestionari que té com a objectiu valorar i quantificar aquelles situacions 

que poden condicionar la viabilitat de les nostres preferències professionals. 

APLICACIÓ 

2.1 Instruccions 

Una bona presa de decisions no dependrà només de les teves notes acadèmiques i de les teves 

preferències professionals, també implica valorar els requisits i condicionants que t’ajudin a 

escollir el teu camí al finalitzar el batxillerat. 

A continuació hauràs de omplir el qüestionari, per a que reflexionis i valoris aspectes tan 

importants en la teva elecció com són: l’economia, la família, el lloc de residència, l’estat de 

salut, les aspiracions personals, i els teus hàbits i estratègies d’estudi. 

Marca amb una X la casella d’acord amb els següents criteris: 

 Marca amb una X la casella 1, si estàs totalment en desacord. 

 Marca amb una X la casella 2, si estàs en desacord. 

 Marca amb una X la casella 3, si et resulta indiferent. 

 Marca amb una X la casella 4, si estàs d’acord. 

 Marca amb una X la casella 5, si estàs totalment d’acord. 

 Ítems 1 2 3 4 5 
1 Per estudiar el que vull no m’importaria haver de marxar lluny de la meva 

ciutat. 

     

2 La meva bona salut em permet realitzar els esforços necessaris per a seguir 

qualsevol tipus d’estudi. 

     

3 Si no aconseguís la nota de tall per estudiar la carrera que vull, no tindria 

inconvenient en canviar d’estudis universitaris. 

     

4 M’agrada llegir i comprenc i recordo amb facilitat el que llegeixo o estudio.      
5 La meva situació econòmica em permet continuar estudis, inclòs molt lluny 

de casa. 
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6 Els meus pares volen que triï un cicle formatiu.      
7 El meu rendiment acadèmic és suficient per seguir amb èxit estudis 

superiors. 

     

8 La meva situació econòmica em permet continuar estudis universitaris 

encara que siguin costosos. 

     

9 La nota mitjana del meu expedient acadèmic em permet tenir confiança 

per accedir i seguir amb èxit una carrera universitària. 

     

10 He decidit incorporar-me al món laboral perquè no vull seguir estudiant.      
11 La meva família confia en que la meva elecció d’estudis serà l’adequada.      
12 El meu domini d’estratègies d’aprenentatge em permet escollir qualsevol 

carrera. 

     

13 Le meva alimentació és saludable i adequada per les activitats 

intel·lectuals i físiques que realitzo habitualment. 

     

14 Els meus pares no volen condicionar la meva presa de decisions.      
15 Econòmicament puc seguir estudiant encara que repeteixi cursos.      
16 He decidit realitzar estudis que em permetin una inserció immediata en el 

món laboral. 

     

17 No m’importa canviar de carrera si no aconsegueixo la nota suficient.      
18 Dormo i descanso el suficient per afrontar l’estudi diari o el treball amb 

eficàcia. 

     

19 Els meus hàbits d’estudi són més que suficients per aconseguir aprovar tot 

el que m’he proposat. 

     

20 No m’importaria haver de viatjar o canviar de domicili per estudiar el que 

realment vull. 

     

21 He decidit realitzar un cicle formatiu.      
22 La meva bona salut em permet estudiar moltes hores seguides.      
23 Per estudiar el que m’agrada no tinc en compte si he d’anar aprop o lluny 

per estudiar-ho. 

     

24 Em considero suficientment preparat per superar els estudis universitaris.      
25 Els meus pares em donen suport per anar a la Universitat.      
26 Vull incorporar-me el més aviat possible al món laboral.      
27 Els meus pares em pressionen en l’elecció dels meus estudis.      
28 Normalment porto els meus treballs i estudis al dia.      
29 La meva situació econòmica em permet escollir qualsevol tipus d’estudi.      
30 Els meus hàbits i maneres de viure em permeten gaudir de bona salut per 

rendir al màxim en els meus estudis. 

     

31 La meva capacitat de treball em permet afrontar amb èxit estudis de nivell 

superior. 

     

32 Les meves circumstàncies econòmiques em permeten realitzar estudis 

encara que m’obliguin a viure lluny. 

     

33 Les meves circumstàncies personals em permeten realitzar estudis encara      
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que m’obliguin a viure lluny. 

34 Tinc clar que vull acabar els estudis el més aviat possible.      
35 El factor geogràfic no és un factor determinant per decidir el tipus 

d’estudis que vull realitzar. 

     

2.2 REGISTRE DE PUNTUACIONS 

Els números que apareixen a cada casella indiquen el número de ítem del qüestionari. Escriu a 

cada casella la puntuació que li has donat al qüestionari (las X a la columna 1 valen 1 punt, les 

de la columna 2, 2 punts, etc.) Suma els punts i anota-ho a la casella TOTAL de cada taula. 

1. CONDICIONANTS ECONÒMICS TOTAL 

Nº Ítem 5 8 15 29 32  

Punts       

 

2. CONDICIONANTS FAMILIARS TOTAL 

Nº Ítem 6 11 14 25 27  

Punts       

 

3. CONDICIONANTS GEOGRÀFICS TOTAL 

Nº Ítem 1 20 23 33 35  

Punts       

 

4. CONDICIONANTS DE LA SALUT TOTAL 

Nº Ítem 2 13 18 22 30  

Punts       

 

5. CONDICIONANTS PERSONALS TOTAL 

Nº Ítem 10 16 21 26 34  

Punts       

 

6. HÀBITS D’ESTUDI TOTAL 

Nº Ítem 4 12 19 28 31  

Punts       

 

7. RENDIMENT ACADÈMIC TOTAL 

Nº Ítem 3 7 9 17 24  

Punts       

 

2.3 AJUST DIMENSIONAL 

Trasllada les puntuacions totals de les taules anteriors i anota-les a les caselles corresponents. 
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A. CONDICIONANTS GENERALS (Escala A) 

CONDICIONANTS GENERALS PUNTUACIÓ 

1. CONDICIONANTS ECONÒMICS 
 

 

2. CONDICIONANTS FAMILIARS 
 

 

3. CONDICIONANTS GEOGRÀFICS 
 

 

4. CONDICIONANTS DE LA SALUT 
 

 

TOTAL  

 

B. CONDICIONANTS PERSONALS (Escala B) 

CONDICIONANTS GENERALS PUNTUACIÓ 

5. CONDICIONANTS PERSONALS 
 

 

TOTAL  

 

C. CONDICIONANTS DE L’ESTUDI (Escala C) 

CONDICIONANTS GENERALS PUNTUACIÓ 

6. HÀBITS D’ESTUDI  

7. RENDIMENT ACADÈMIC  

TOTAL  

 

2.4 ESCALES DE VALORACIÓ DE LES DIMENSIONS 

Les següents escales et permetran conèixer el grau de llibertat que tens en la presa de 

decisions, a partir de les puntuacions anteriors. 

 

A. CONDICIONANTS GENERALS 

Més de 84 punts Elecció lliure de condicionants 

Entre 69 i 84 punts Elecció lleugerament condicionada 

Entre 53 i 68 punts Elecció bastant condicionada 

Entre 37 i 52 punts Elecció molt condicionada 

Menys de 37 punts Elecció totalment dependent 

 

B. CONDICIONANTS PERSONALS 

Menys de 9 punts Elecció lliure de condicionants 

Entre 9 i 12 punts Elecció lleugerament condicionada 

Entre 13 i 16 punts Elecció bastant condicionada 

Entre 17 i 20 punts Elecció molt condicionada 

Més de 20 punts Elecció totalment dependent 
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C. CONDICIONANTS DE L’ESTUDI 

Més de 42 punts Elecció lliure de condicionants 

Entre 35 i 42 punts Elecció lleugerament condicionada 

Entre 27 i 34 punts Elecció bastant condicionada 

Entre 19 i 26 punts Elecció molt condicionada 

Menys de 19 punts Elecció totalment dependent 

 

Sessió Número 17. Sóc un bon orador 

Objectius  Millorar l’expressió oral. 

 Ser conscient d’allò que cal millorar en l’oratòria. 

 Pensar en els nostres punts forts a l’hora de parlar. 

Descripció de 

l’activitat 

Completar el test de manera individual i autocorrecció per reflexionar sobre 

com afronten les exposicions orals. 

Material  Test Parlar en públic 

 

 

TEST: EL TEU NIVELL PER PARLAR EN PÚBLIC.  

Sigues sincer i marca el que realment fas, no el que s’hauria de fer. 

1. Quan em poso davant d'un auditori a exposar 

1. Em comporto de manera rígida i no em surten les paraules. 

2. Em mostro poc natural, tot i que el meu discurs és adequat. 

3. Em sento una mica nerviós a del principi, però a mesura que transcorre 

l'exposició em vaig tranquil·litzant. 

4. Em trobo còmode des del primer moment. 

El bon orador 

Persona que té un objectiu ben definit sobre el que vol i ho aconsegueix a través de la 

persuasió. 

El bon orador utilitza bé les tres V: recurs Vocal, el Verbal i el Visual. De manera que 

aconsegueix credibilitat davant del seu públic. 
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2. Quan preparo una presentació valoro com serà l'exposició en funció de: 

1. La durada del discurs. 

2. La durada del discurs, els destinataris de la mateixa i les seves possibles 

intervencions. 

3. La durada, els destinataris i els mitjans tècnics disponibles. 

4. La durada, els destinataris, els mitjans tècnics disponibles i el lloc en què es 

realitza. 

  

3. A l'hora d'iniciar una presentació davant d'un públic: 

1. Em centro en les meves notes per no oblidar res. 

2. Agraeixo la seva presència i em presento (si cal). 

3. Agraeixo la seva presència, em presento (si cal) i em col·loco en l'espai que 

m'han assignat. 

4. Agraeixo la seva presència, em presento (si cal), ocupo el meu espai i miro a 

tots els participants amb seguretat. 

 

4. Centro la meva presentació a: 

 1. El suport audiovisual (PowerPoint, Prezi, vídeo o similar). 

 2. En la meva persona. 

 3. Tant en la meva persona com en els mitjans audiovisuals a parts iguals. 

 4. En els mitjans audiovisuals i en la meva persona, donant prioritat a aquesta 

última. 

 

5. Davant les preguntes dels participants: 

 1. Em bloquejo o em poso nerviós/a. 

 2. Em poso a la defensiva perquè em paralitzen la presentació i hi ha risc que 

m'oblidi dels següents punts a tractar. 

 3. Me les prenc com una possibilitat d'aprofundir en un tema i una 

demostració d'interès per part seva. 

 4. Me les prenc com una demostració d'interès per la seva part i la possibilitat 

de congeniar amb els assistents i legitimar-me personalment. 

 

6. A l'hora de tancar el discurs: 

 1. Dono les gràcies per escoltar-me. 

 2. Pregunto si hi ha dubtes i agraeixo l'atenció. 

 3. Faig un breu resum, pregunto si hi ha dubtes i agraeixo l'atenció. 

 4. Faig un breu resum, pregunto si hi ha dubtes, agraeixo l'atenció i convido a 

posar en pràctica una mica del que han escoltat. 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut Marta Mata 

 

 

81 
 

 

RESPOSTES DEL TEST «PARLAR EN PÚBLIC» 

Majoria de respostes A: NIVELL PRINCIPIANT 

La teva capacitat per parlar en públic és BAIXA. Has superar les teves pors i reticències a enfrontar-

te a un auditori, preparar més i millor les teves presentacions i aconseguir que impactin des del 

primer minut. També és important que estructures correctament els temes i missatges per no 

perdre't, i aprenguis a interactuar adequadament amb els assistents sense que et portin al seu 

terreny o et facin perdre el control del teu presentació. 

Majoria de respostes B: NIVELL PROMESA 

La teva capacitat per parlar en públic és MILLORABLE. No aconsegueixes treure el millor de tu en 

tots els casos en què t'enfrontes a un conjunt de persones. Has preparar millor les teves 

presentacions, analitzant prèviament a qui et dirigeixes i adaptant la teva exposició a el públic. 

Segueix una estructura clara. Tracta de trencar el gel i generar interès utilitzant tècniques d'impacte 

i persuasió ja que, tal com ho fas actualment, no ho acabes d'aconseguir. 

Majoria de respostes C: NIVELL EXPERT 

La teva capacitat per parlar en públic és ADEQUADA. No tens por escènica i això et permet preparar 

l'exposició i realitzar una actuació adequada davant de la major part de públics. De vegades et costa 

interactuar amb alguns participants que, per exemple, tendeixen a monopolitzar el temps o són 

massa conflictius. També en algunes ocasions no aconsegueixes impactar des de l'inici, encara que 

ho solventes amb una bona estructura de discurs. 

Majoria de respostes D: NIVELL GURU 
La teva capacitat per parlar en públic és EXCEL·LENT. Aconsegueixes generar interès des del primer 
moment i et fiques a el públic a la butxaca ràpidament. Segueixes una estructura i una agenda de 
continguts ben organitzada, però alhora flexible per poder donar peu als assistents a participar i fer 
preguntes i comentaris. Gestiones molt bé aquests moments i et aprofites de les intervencions per 
aconseguir connectar millor amb els participants al teu discurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

Institut Marta Mata 

 

 

82 
 

Sessió Número 18. Canal METAaprendizaje Youtube 

Objectius  Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 

 Ser autònoms en l’aprenentatge. 

 Ser conscients de les necessitats que els poden aparèixer durant la vida 

acadèmica. 

Descripció de 

l’activitat 

Presentació del canal METAaprendizaje de Youtube. És un recull de recursos 

destinats aprendre a aprendre. En el recull es pot trobar vídeos de Coaching 

d'aprenentatge, consells pràctics i tècniques d'estudi gràcies a les quals és 

possible aprendre d'una manera més ràpida i efectiva. 

Es demanarà a l’alumnat que facin votacions sobre quins són els problemes més 

habituals als que s’enfronten quan han d’estudiar per els exàmens o quines són 

les seves preocupacions. Un cop s’hagin registrat les necessitats. Es triarà un 

vídeo sobre la temàtica més votada. Ex. Millorar la memòria. 

https://www.youtube.com/watch?v=dKwvrvTwOqs  

Material  Ordinador y web 

https://www.youtube.com/channel/UC7ysRICzivMmxrlJlXySiKQ  

 
 
 

Sessió Número 19. Portal Selecat.cat i Unportal.net 

Objectius  Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 
 Ser autònoms en l’aprenentatge i en la recerca d’informació. 

 

Descripció de 

l’activitat 

Presentació dels portals de recursos destinats als estudiants de Catalunya de 

Batxillerat. Primer es presentarà el portat Selecat.cat  trobaran un recull 

d’exàmens de selectivitat de totes les matèries amb les solucions.  També es 

presentarà Selecat.cat/cicles per l’alumnat que vol presentar-se a les proves 

d’accés a cicle superior. 

Seguidament es presentarà el web d’educació superior de Catalunya 

Unportal.net Fa un recull dels cicles mitjans, dels cicles superiors, dels graus 

universitaris i dels màsters 

Material  Ordinador y webs:  
https://www.selecat.cat/ 
https://www.selecat.cat/cicles/ 
https://unportal.net/ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dKwvrvTwOqs
https://www.youtube.com/channel/UC7ysRICzivMmxrlJlXySiKQ
https://www.selecat.cat/
https://www.selecat.cat/cicles/
https://unportal.net/
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Sessió Número 20. Web Educaweb 

Objectius  Tenir recursos per l’autoaprenentatge. 

 Ser autònoms en l’aprenentatge i en la recerca d’informació. 

Descripció de 

l’activitat 

Presentació del portal Educaweb. A banda d’oferir informació sobre diferents 

estudis: FP, graus, oposicions, màsters, cursos...També ofereix l’apartat 

d’orientació per aquells estudiants que encara tenen dubtes, en especial el test 

d’orientació GR molt similar al CLOE del SOC i orientació on-line gratuïta. 

Material  Ordinador y web:  

               https://www.educaweb.cat/ 

 
 
 

 Sessió Número 21. Autoqüestionari GR Educaweb. Quadern 

d’orientació de l’alumne 

Objectius  Treballar l’autoconeixement. 

 Ser responsables de les seves decisions. 

 Triar el seu futur professional. 

Descripció de 

l’activitat 

Ara que esteu arribant al final del vostre camí pel Batxillerat i teniu les idees 

més clares, feu el GR i anoteu els perfils, professions i graus universitaris per 

ordre de preferència al vostre quadern. 

Material  Ordinador, quadern orientació i web:  

           https://www.educaweb.cat/ 

 
 

Sessió Número 22. Visita al Saló de l’estudiant a Valls 
Objectius  Buscar dins del Saló les universitats i instituts que ofereixen la formació 

acadèmica i/o professional que els hi interessi. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de l’adult. 

Descripció de 

l’activitat 

Durant la visita l’alumnat de manera lliure podran moure’s pels diferents Stands 

i preguntar els dubtes que tinguin a les entitats responsables dels estudis 

superiors que els interessin. Des de universitats, passant per instituts de FP o 

acadèmies. Els hi donaran butlletins amb informació diversa. 

Material  No és necessari. 

 

 
 
 
 

https://www.educaweb.cat/
https://www.educaweb.cat/
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3r TRIMESTRE 
 

 Sessió Número 23 i 24. El sistema educatiu. Quadern d’orientació de 

l’alumne 

Objectius 

 

 Explorar de manera autònoma el sistema educatiu català. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de l’adult. 

Descripció de 

l’activitat 

Des de la web http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html >Orientació> Itineraris> 

Explorar el sistema educatiu. Observar, clicar i completar les pàgines adjuntes al 

dossier de manera individual. 

Depenen dels interessos completar les pàgines de formació professional o les 

de graus universitaris visitant la web http://universitats.gencat.cat/ca/inici 

Material  Ordinador i quadern d’orientació de l’alumne  

 

 
 
 

 Sessió Número 25 i 26. Les PAU. Quadern d’orientació de l’alumne 

Objectius  Explorar de manera autònoma el sistema educatiu català. 

 Entendre les sortides professionals sense l’ajuda de l’adult. 

Descripció de 

l’activitat 

Des de la web http://universitats.gencat.cat/ca/inici > PAU Observar, clicar i 

completar les pàgines adjuntes al dossier de manera individual. 

Material  Ordinador i quadern d’orientació de l’alumne  

 

 
 

 Sessió Número 27. La meva decisió final. Quadern d’orientació de 

l’alumne 
Objectius  Prendre decisions de manera autònoma i lliure després de contrastar 

diferents opcions. 

 

Descripció de 

l’activitat 

Omplir l’última pàgina del quadern d’orientació de l’alumne en que hauran de 

completar que faran el pròxim curs. De quines matèries s’examinaran a les 

PAU? Quina és la professió o sector professional triat? El perquè de la meva 

decisió i què pensa la meva família de la meva decisió.  

Material  Quadern d’orientació de l’alumne  

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
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