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 1 L'ACCIÓ TUTORIAL. 

Principis generals

L'acció  tutorial  forma  part  de  l'acció  educativa  i  és  inseparable  del  procés 
d'ensenyament aprenentatge.  És  una  labor  pedagògica  encaminada  a  la  tutela, 
acompanyament i seguiment de l'alumnat amb la finalitat que el seu procés educatiu 
es desenvolupa en les condicions més favorables possible.
L'orientació i la tutoria dels alumnes és, amb caràcter general, una de les funcions del 
professorat  i,  per  això,  comprèn  les  actuacions  que,  amb  caràcter  més  específic, 
desenvolupa el professor tutor. És a dir, més que una tasca exclusiva d'un determinat 
departament o càrrec, és una tasca compartida per tota la comunitat educativa. La 
figura  del  professor  tutor,  com  a  òrgan  de  coordinació  docent,  continua  sent 
fonamental  tant  en  la  coordinació  de  l'equip  docent,  com en  el  contacte  amb les 
famílies i en el  desenvolupament d'algunes funcions específiques.

El pla d’acció tutorial de l’institut s’Agulla parteix del convenciment que:

1. L'acció orientadora i tutorial implica a tot el professorat, és una tasca d'equip i ha 
de tenir un plantejament interdisciplinari. No pensem en una pla que només afecti 
als tutors i les hores de tutoria, sinó en un conjunt de propostes que afectin la globalitat 
de l'acció educativa que fem sobre els alumnes.
2. L'acció orientadora i tutorial s'ha de desenvolupar, de forma coherent, programada 
i convenientment seqüenciada, al llarg de tota l'escolaritat dels alumnes en el centre. 
No és només un treball per als alumnes més joves o per aquells que acaben una etapa 
i han de decidir què faran. 

La tutoria i l'orientació tenen com a fins fonamentals:

a) Afavorir l'educació integral de l'alumne com a persona.
b) Potenciar una educació el més personalitzada possible i que tingui en compte 

les necessitats i potencialitats de cada alumne/a.
c) Implicar  tot  el  professorat  i  les  famílies  en  aquest  procés  de  seguiment  i 

acompanyament de l’alumnat.
d) Ajudar l'alumne/a a aprendre a prendre decisions donant-li eines d'orientació 

acadèmica i professional.

Per a avançar en la consecució d'estos fins és important:

a) El treball del professor tutor/a.



b) L'actuació coordinada de l'equip de professors/res.
c) El suport del Departament d'Orientació.
d) La funció orientadora de cada un dels professors/res.
e) La cooperació dels pares i mares.

El marc en què s'especifiquen els criteris per a l'organització i les línies prioritàries de 
funcionament de l'acció tutorial en l'Institut és el Pla d'Acció Tutorial. 

Normativa bàsica

La LOE en el seu art. 26.4 estableix que correspon a les Administracions educatives 
promoure  les  mesures  necessàries  perquè  la  tutoria  personal  dels  alumnes  i 
l'orientació  educativa,  psicopedagògica  i  professional,  constitueixin  un  element 
fonamental  en  l'ordenació  d’aquesta  etapa (ESO).  Règim d’Autonomia  de Centres, 
article 15 del Decret 102/2010.
Per altra banda, en l’art. 91 c), estableix entre les funcions del professorat: La tutoria 
dels alumnes, la direcció i l'orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu procés 
educatiu, en col·laboració amb les famílies.

PAT

Aquesta acció tutorial s'organitza mitjançant un pla coherent i  sistematitzat, el PAT, 
que  representa  el  conjunt  d'activitats  educatives  que  de  forma  directa  o  indirecta 
executen el professorat que intervé en un mateix grup d'alumnes.

Acció tutorial: desenvolupament, coordinació i supervisió.

L'acció tutorial és una tasca col·lectiva, compromet a tots els professors/es i la realitza 
tot l'equip docent. L'elaboració i desenvolupament del PAT el coordina un professor/a 
tutor/a.  Amb  aquesta  finalitat  el  Departament  d'Orientació  ofereix  assessorament  i 
suport de materials per a desenvolupar el Pla. I des de la Coordinació pedagògica es 
coordina i supervisa la seva aplicació. 

Tutor/a

El tutor és un orientador de l'aprenentatge, un dinamitzador de la vida socio-afectiva 
del  grup-classe  i  orientador  personal,  escolar  i  professional  dels  alumnes  en 
coordinació amb l’equip de professors/es del nivell i el treball amb les famílies. 

Nivells

La tutorització s'estableix a dos nivells: atenció individualitzada i dinamització del grup 
classe.



A)  tutoria  individual:  coneix  la  situació  de  cada  alumne,  ajuda  personalitzada, 
orientació en  la planificació i  execució de tasques escolars,  orientació en l'elecció 
d'estudis i professions, millora de l'autoestima,...
B)  tutoria de grup:  participació activa en la vida del centre. L'aprenentatge millora 
quan el grup-classe està cohesionat, els alumnes es coneixen, existeix un clima afectiu 
positiu i n'hi ha una bona relació interpersonal. 

Continguts i àrees d'intervenció

D'acord amb l'amplitud amb la que es defineix actualment l'acció tutorial (tutoria i 
orientació) , i amb la voluntat de connectar al màxim amb els trets d'identitat del 
Projecte Educatiu de Centre, aquest pla d'acció tutorial presenta els continguts 
distribuïts en aquestes tres blocs :

BLOC 1 (d'orientació personal) : APRENDRE A SER I A CONVIURE
BLOC 2 (d'orientació escolar i acadèmica) : APRENDRE A APRENDRE
BLOC 3 ( d'orientació vocacional-professional) APRENDRE A TREBALLAR I A VIURE



 2 OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL.

L’acció tutorial a la etapa de l’ESO  i el BATXILLERAT tindrà com a objectius generals 
els següents:

• Fer el seguiment individualitzat de cada alumne i facilitar-los l’orientació 
en el disseny del seu currículum.

• Fer  el  seguiment  del  grup-classe  (la  relació  que  s’estableix  entre 
l’alumnat  d’una  classe,  la  dinàmica  de  treball,  l’ordre  i  neteja  de  l’aula, 
manteniment del material…) 

• Proporcionar informació i obrir espais de debat sobre temes d’interès 
per  als  adolescents  (tabaquisme,  drogodependències,  alimentació, 
sexualitat…) 

• Potenciar  el  seu  creixement  afectiu,  afavorint  les  relacions 
interpersonals en un clima de respecte i convivència. 

• Facilitar la coordinació educativa entre el professorat i els pares i mares 
dels alumnes. 

• Treballar de manera coherent i esglaonada els diferents àmbits dels que 
consta el  nostre pla d’acció tutorial,  orientació,  educació en la  salut,  valors, 
autoestima, cohesió grupal, l’avaluació i les tècniques d’estudi. 

 2.1 L’alumnat

Orientació personal

2  Aconseguir la integració de l'alumne/a en el grup-classe i en el Centre
3  Afavorir actituds personals de respecte, convivència i col·laboració
4  Fomentar en l'alumne/a la participació i interacció en el grup
5  Valorar l'enriquiment que suposa el treball en grup
6  Ajudar l'aprenentatge de la resolució de conflictes
7  Afavorir l'autoconeixement: interessos, motivacions, capacitats,...
8  Desenvolupar l'autonomia personal des de la implicació gradual i responsable

Orientació acadèmica

 Contribuir a la personalització del procés d'ensenyament-aprenentatge.



 Efectuar un seguiment global del procés i detectar les necessitats educatives 
per a oferir intervencions adequades.

 Fomentar actituds positives cap a l'estudi
 Ajudar  els  alumnes  en  el  coneixement  de les  tècniques  instrumentals  i  les 

habilitats i estratègies per a l'estudi, mitjançant l'entrenament en cada una de 
les àrees.

 Saber  analitzar  els  requeriments  cognitius  d'una  activitat  escolar  per  a 
seleccionar les  estratègies més adequades.

 Coordinar les accions de l'equip educatiu.
 Controlar el compliment de les normes en el seu grup.
 Coordinar el procés avaluador i les decisions sobre promoció de cicle.
 Desenvolupar l'aprenentatge de l'autoavaluació.

Orientació professional

 Ajudar l'alumne/a a elaborar el seu propi projecte vocacional, orientant l'anàlisi 
de la seua realitat acadèmica i del futur del món professional

 Informar i assessorar els alumnes sobre les distintes opcions acadèmiques i 
sortides laborals.

 Col·laborar en l'aprenentatge de la presa de decisions
 Assessorar l'alumne en els procediments d'inserció dins del món del treball.

 2.2 Les famílies

 Orientar els pares i les mares sobre el moment evolutiu que viu l'alumne/a i 
formes d'abordar els possibles conflictes.

 Informar els pares i les mares d'aquells assumptes que afecten l'educació del 
fill/a.

 Sol·licitar  informació  sobre  l'alumne/a  per  tal  de  conèixer  millor  les  seves 
circumstàncies personals i poder orientar-lo.

 Fomentar la participació dels pares en la vida del centre.
 Informar periòdicament de la marxa del  grup i  de l'evolució del seu fill/a en 

particular.

 2.3 L’equip directiu.

1 Coordinar  la  concreció  del  PCC  al  grup-aula,  ajustant-lo  a  les  necessitats 
educatives  de l’alumnat i al tractament de la diversitat.

2 Coordinar el procés d'avaluació i realitzar el seguiment dels acords presos a la 
Junta d'Avaluació.



3 Coordinar la seva acció amb la d'altres tutors/es a través de la direcció del 
centre.

4 Fomentar  la  coordinació  del  treball  del  professorat:  organització  de  l'aula, 
metodologia, estratègies d'ensenyament, seguiment de l’alumnat...

 3 DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS RESPECTE A L’ ACCIÓ 
TUTORIAL 

 3.1 Funcions dels tutors i tutores

El/la tutor/a desenvoluparà, entre altres, les funcions següents:

a) Orientar l'aprenentatge de l'alumnat sota el seu càrrec, ajudant-li a superar les 
dificultats que hi troben.

b) Interessar-se  pels  diversos  aspectes  personals,  familiars  i  de  l'entorn  soci-
cultural del mateix que incideixen en el seu procés educatiu.

c) Col·laborar amb el/la psicopedagog/a del Centre i el departament d'orientació 
en l'elaboració i aplicació dels pla d'acció tutorial.

d) Fomentar la coordinació entre el  professorat del  grup quant  a metodologia i 
criteris d'avaluació.

e) Presidir,  coordinar  i  organitzar  les  sessions  d'avaluació,  redactar-ne  les 
conclusions i realitzar el seguiment dels acords presos.

f) Actuar en primera instància en els conflictes d'ordre acadèmic o disciplinar que 
afecten l'alumnat del seu grup.

g) Informar-li de les normes reguladores del procés educatiu que els afecten.
h) Formalitzar  la  documentació  administratiu-pedagògica  de  l'alumnat  del  seu 

grup.
i) Controlar la seua assistència a classe a partir de les comunicacions que rep del 

professorat i comunicar-ho oportunament als pares/mares.
j) Convocar,  al  començament  del  curs,  tots  els  pares  i  mares  del  grup  per 

informar-los  de:  horari  de  classes,  professorat  responsable  de  cada 
assignatura,  funcionament  de  la  tutoria,  reglament  de  règim  intern,  faltes 
d'assistència, reclamacions de notes, legislació sobre consum d'alcohol i tabac, 
i qualsevol altra del seu interès.

k) Rebre els pares i mares durant la resta del curs per tal d'informar-los de la 
marxa acadèmica dels  fills/es i  de suggerir-los mètodes de col·laboració en 
l'educació  d'aquests,  com  també  recollir  informació  per  tal  d'aconseguir  un 
millor coneixement de l'alumne/a.



 3.1.1 Criteris per a l’assignació de les tutories  

El centre prioritzarà, sempre que sigui possible a nivell de disponibilitat del professorat, 
la continuïtat en les tutories, especialment les de 1r i 2n d’ESO. També s’intentarà que 
els tutors/res d’aquests dos primers nivells de l’Educació Secundària imparteixin més 
d’una matèria al grup-classe del qual és tutor/a. De la mateixa manera, s’incentivarà la 
formació d’equips docents reduïts.
Els tutors o tutores d’ESO assignats tancaran a 19 hores lectives i no faran guàrdies. 
Si tanquessin a 18 hores lectives, se’ls hi assignarà una única guàrdia. Tanmateix, i 
amb  la  intenció  d’optimitzar  la  seva  dedicació  a  la  tutoria,  faran  la  meitat  de  les 
guàrdies de pati i instruiran la meitat dels expedients disciplinaris del professorat sense 
tutoria.
El tutor/a de l’aula d’acollida reduirà dues guàrdies, farà la meitat de les guàrdies de 
pati i instruirà la meitat dels expedients disciplinaris del professorat sense tutoria.
El tutors/es de batxillerat tindran una guàrdia menys i farà la meitat de les guàrdies de 
pati i instruirà la meitat dels expedients disciplinaris del professorat sense tutoria.
En  funció  de  les  hores  assignades  pel  Departament  d’Ensenyament  es  podrà 
organitzar  tutories  compartides  de  suport  i  d’atenció  individualitzada  i/o  suport 
administratiu per tal d’alliberar el tutor/a i que aquest, pugui intensificar la seva acció 
tutorial sobre algun alumne/a o algun grup d’alumnes concret.

 3.2 Funcions de la coordinació pedagògica

a) Supervisar la elaboració del PAT i realitzar propostes sobre el mateix.
b) Convocar, coordinar i moderar les reunions de tutors.
c) Coordinar  la  planificació  trimestral  de  les  reunions  de  tutoria  dels  diferents 

grups.
d) Supervisar el correcte desenvolupament del pla d’orientació i de l’acció tutorial.

 3.3 Funcions del departament d’ orientació

α) Elaborar, d'acord amb les directrius establides per la comissió de la diversitat i 
en  col·laboració  amb  els  tutors  i  la  coordinació  pedagògica,  les  propostes 
d'organització  de  l'orientació  educativa,  psicopedagògica  i  professional,  així 
com  del  pla  d'acció  tutorial,  i  elevar-les  a  la  comissió  de  coordinació 
pedagògica (caps de departaments) per a la seva discussió i posterior inclusió 
en els projectes curriculars d'etapa.



β) Ajuda a coordinar, a nivell bàsic, d'acord amb el que estableixen els projectes 
curriculars  d'etapa,  l'orientació  educativa,  psicopedagògica  i  professional  de 
l'alumnat, especialment pel que fa als canvis de cicle o etapa i a l'elecció entre 
les  diferents  opcions  acadèmiques,  formatives  i  professionals.  I  segueix 
especialment els casos d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

χ) Contribuir  al  desplegament  del  pla d'orientació educativa i  psicopedagògica, 
així com del pla d'acció tutorial, d'acord amb el que estableixen els projectes 
curriculars d'etapa.

δ) Elaborar  la  proposta  de  criteris  i  procediments  previstos  per  a  realitzar  les 
adaptacions curriculars apropiades per a l'alumnat amb necessitats educatives 
especials, i elevar-la a la comissió de coordinació pedagògica dins del marc de 
la Comissió d’atenció a la diversitat per a la seva discussió i posterior inclusió 
en els projectes curriculars d'etapa.

ε) Promoure l’actualització educativa i proposar activitats de perfeccionament dels 
seus membres.

φ) Col·laborar  amb  el  professorat  de  l'institut  en  la  prevenció  i  detecció  de 
problemes d'aprenentatge, i en la planificació i realització d'activitats educatives 
i adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat que presenti aquests problemes.

γ) Realitzar  l'avaluació  psicopedagògica prèvia  dels  alumnes  per  als  quals  es 
proposen els programes de diversificació curricular i planificar en col·laboració 
amb  els  departaments  didàctics  aquests  ensenyaments,  d'acord  amb  el 
currículum  d'Educació  Secundària  Obligatòria  establert  pel  Departament 
d’Ensenyament.  En  aquesta  avaluació  psicopedagògica  també es  comptarà 
amb la participació i col·laboració del professional de l’EAP adjudicat al nostre 
institut.

η) Col·labora  en  la  coordinació  de la  intervenció  dels  agents  externs  que 
participen en les activitats d’orientació del centre. Participar en les sessions de 
tutoria grupal quan es programin tutories compartides o de suport lectiu.

ι) Col·laborar  i  cooperar  amb el  tutor/a d’alumnes amb necessitats  educatives 
especials tant pel  que fa a l’elaboració dels Plans individualitzats com en la 
coordinació amb la família, amb serveis educatius o agents externs.

ϕ) Estendre aquest suport a l’acció tutorial en altres casos d’alumnes* previ acord 
i valoració amb el tutor/a (*alumnes valorats per l’equip d’orientació)

 3.4 Col·laboració de tot el professorat en l'acció tutorial

a) Tutelant el procés d'aprenentatge de cada alumne en la seva àrea.
b) Atenent a les necessitats educatives específiques de cada alumne en la seva 

àrea.



c) Atenent a la formació integral de l'alumnat més enllà de la mera instrucció en 
coneixements sobre la seva disciplina.

d) Preocupant-se per les circumstàncies personals de cada alumne.
e) Recolzant a l'alumne en la presa de decisions sobre el seu futur.
f) Facilitant que tots els alumnes estiguin integrats en el grup.
g) Coordinant-se amb el tutor/a i aportant-li informació i suport.
h) Afavorint l'autoestima dels seus alumnes.
i) Orientant els seus alumnes sobre la millor manera d'estudiar la seva matèria.
j) Atenent a les demandes i suggeriments de l’alumnat.
k) Buscant la col·laboració de la resta del professorat per a ajudar l'alumne/a.



 4 FUNCIONAMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL

 4.1 Criteris generals

 1. El Pla d'Acció Tutorial està dissenyat perquè sigui un marc obert i flexible, ja 
que els objectius del mateix poden ser treballats a través d'activitats diverses 
en  funció  de  les  necessitats  específiques  de  cada  tutor/a  i  del  seu  estil 
pedagògic i de les característiques particulars de cada grup.

 2. A partir de les línies d'actuació generals concretades en el PAT, els tutors/es 
programaran  les  activitats  més  apropiades,  tenint  en  compte  la  distribució 
d’objectius i les activitats que proposa el Centre, aprovats en claustre.

 3. A  través  de  les  reunions  periòdiques  de  tutors/es  de  nivell,  en  les  que 
s’incorporarà  un  membre  del  departament  d’orientació,  s'articularan  els 
recursos  personals  i  materials,  i  es  proporcionarà  l'assessorament  i  suport 
necessari perquè sigui possible el desenvolupament de les funcions tutorials 
d'una forma coordinada.

 4.2 Funcionament dels reunions de tutoria

a) Tenen  una  periodicitat  setmanal  i  sempre  que  siguin  necessàries.  Per  a 
elaborar  l'orde  del  dia,  es  tindrà  en  compte  la  planificació  del  curs  i  les 
propostes dels tutors/es de la reunió anterior.

b) La reunió de tutors/es de nivell estarà formada pels tutors/es de cada grup, el 
coordinador/a pedagògic/a (que s’incorporarà quinzenalment) i un membre del 
departament d’orientació.

c) Cada orientador educatiu aconsellarà, col·laborarà i proposarà materials dins el 
seu grup de tutors/es per tal de dur a terme la tasca de tutoria. A l’inici de curs, 
correspondrà al cap del Departament d’Orientació Educativa dinamitzar, tractar 
i  consensuar amb els orientadors/es materials i recursos que donin suport a 
l’acció tutorial.

d) Si l’orientador/a de nivell realitza sessions de tutoria grupal (suport lectiu a la 
tutoria  o  tutories  compartides)  és  primordial  consensuar  amb  el  grup  de 
tutors/es el contingut, les activitats i  el calendari.  Les activitats programades 
seran coherents amb els objectius prioritaris i els transversals acordats per a 
cada curs d’ESO.

e) Cada tutor/a d’ESO i  BAT tindrà un model  de fitxa  on podrà recollir  aquell 
alumne/a que tingui algun problema (conductual, pedagògic…). Aquest suport li 



ajudarà  a  tractar  els  temes  puntuals  a  les  reunions  d’equip  docent  i  de 
coordinació de la tutoria. 

f) El tutor/a desenvoluparà les tasques següents:
a. Estudi de situacions conflictives individuals que afecten al grup.
b. Recomanacions acordades en les avaluacions al grup o a l’alumne/a.
c. Estimular l’autoestima en l’alumne i la integració en el grup.
d. Discussió de les normes de convivència que resulten més dificultoses 

d’acceptar per l’alumne.
g) A partir de les línies generals propostes en el PAT, i de forma consensuada, es 

programarà les  activitats  més apropiades per  a realitzar  amb el  grup en la 
sessió  setmanal  de  tutoria,  s'analitzarà  com  s'han  desenvolupat  les  dites 
activitats,  i  es determinarà les línies de treball  que es van a seguir  a  mitjà 
termini.

h) Les  reunions  de  tutoria  tindran,  també,  caràcter  informatiu  sobre  altres 
aspectes d’interès per als tutors/es i l'alumnat: acords adoptats en els òrgans 
del centre, activitats extraescolars, notícies i incidències d’interès, etc.

 4.3 Seguiment i avaluació del pla

1. Al  llarg  del  curs,  la  Coordinació  Pedagògica  amb  la  col·laboració  del 
Departament  d'orientació,  realitzarà  el  seguiment  del  desenvolupament  de 
l'acció tutorial, i es facilitarà els suports i recursos que els tutors/es i alumnat 
precisen.

2. En  finalitzar  el  curs  escolar,  el  Departament  d'orientació  participarà  en 
l'avaluació del  PAT La reflexió realitzada pel  professorat  implicats sobre els 
èxits aconseguits, les dificultades trobades, els factors que han pogut influir en 
ambdós i, si és el cas, els aspectes que sigui necessari modificar en el Pla, 
seran recollits en un acta a tall d’informe que es farà arribar a la Direcció del 
Centre.

3. Per  a  l'elaboració  d’aquest  informe  es  podran  servir  les  aportacions  que 
realitzin l’alumnat.

4. Les  conclusions  obtingudes  de l'avaluació  seran tingudes en  compte  per  a 
introduir les modificacions i ajustos necessaris en el Pla en cursos següents.



 5 ÀMBITS DE L'ACCIÓ TUTORIAL EN L'ESO

De conformitat amb la normativa vigent, l'acció tutorial en l'ESO  i BATXILLERAT es 
concreta en quatre tipus d'actuacions:

1. Actuacions per a assegurar la coherència educativa en el desenvolupament de 
les programacions i  la pràctica docent  de l'aula per part  del  professorat  del 
grup.

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

3. Actuacions per a atendre individualment els alumnes
4. Actuacions per a mantenir una comunicació fluida amb les famílies.

Per tal d’aconseguir potenciar l’acció tutorial cal actuar en diferents àmbits dels quals 
depenen  en  part  l’èxit  d’aquesta,  ja  que  són  espais  de  comunicació  pedagògica 
intensa.  En el  nostre centre esmerçarem esforços en implicar  i  treballar  els àmbits 
d’actuació següents:

 5.1 La comissió d'atenció a la diversitat 

La  integren  els  psicopedagogs  i  psicopedagogues  del  departament  d’orientació,  el 
tècnic/a superior en Integració social (TIS),  així com el/la professor/a que imparteix 
classes  a  l'aula  d'acollida,  la  psicopedagoga  de  l'EAP,  l'assessora  LIC  i/o  el 
coordinador/a  LIC  del  centre,  dos  professors/es  d’altres  departaments  i  el/la 
coordinador/a  pedagògic/a.  La  seva  funció  és  fer  el  seguiment  de  l’alumnat  que 
presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge i buscar estratègies per facilitar-
lo.  Tanmateix,  també  es  fa  el  seguiment  dels  alumnes  que  reben  atenció 
individualitzada. Aquesta CAD es converteix, amb la incorporació dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Blanes, en Comissió Socials com a mínim dos cops al trimestre.

 5.2 La coordinació amb l'equip docent

L’equip docent el formen els professors i professores de les matèries comunes d’ESO 
de  cada  nivell  i  els  corresponents  tutors  i  tutores.  Aquest  equip  fa  el  seguiment 
personal i acadèmic dels alumnes, pren acords conjunts d’hàbits i d'actituds a treballar, 
dels materials complementaris necessaris (llibretes, agenda, …), elabora el Treball de 
Síntesi (que es realitza a final de curs), dóna suport a l'acció tutorial, pren acords sobre 



el  reforç  d'alumnes  i  sobre  les  adaptacions  curriculars,  i  elabora  propostes  de 
distribució per grup-classe per al següent curs. 
La figura del tutor/a, com a coordinador/a docent del grup té com a missió principal en 
aquest  àmbit  pedagògic  assegurar  que  tot  el  professorat  tingui  en  compte  les 
necessitats específiques de l'alumnat que forma part del grup.
Per a això, a partir del coneixement de les condicions socials, educatives i personals 
dels alumnes i de l'evolució acadèmica en les distintes àrees, el tutor pot proposar al 
professorat del grup l'adopció coordinada de mesures educatives per a atendre les 
necessitats que es plantegen de manera que els alumnes perceben coherència en 
l'actuació del professorat i en la pràctica docent del mateix.

 5.3 L'atenció individual als alumnes

a. Per a facilitar el seguiment personalitzat de l'evolució acadèmica i personal 
dels  alumnes els tutors podran mantenir entrevistes individuals especialment 
en els casos d'alumnat amb necessitat d’una orientació especial.

b. L’alumnat que es trobi en situació de risc de no assolir els objectius de l'etapa 
a  la  vista  del  seu  rendiment  acadèmic,  que  puguin  trobar  problemes 
d'adaptació  escolar  al  començament  del  curs  o  que  tinguin  especials 
dificultats per a prendre una decisió sobre el seu futur acadèmic i professional 
seran objecte d'una atenció preferent.

c. Per a facilitar l'atenció individualitzada es podran designar tutors/es de suport 
per a aquests alumnes amb necessitats específiques d'orientació.

d. Per a l'atenció i  assessorament individual  a l’alumnat  els tutors/es podran 
comptar amb la col·laboració del Departament d'orientació.

e. En l'assessorament  individual  se seguirà preferentment un enfocament  no 
directiu, facilitant que sigui el mateix alumne/a qui prengui les seves pròpies 
decisions i adopti els seus compromisos.

f. L'horari  personal del  tutor/a inclourà una hora d'atenció individualitzada de 
tutoria.

 5.4 La comunicació amb les famílies

a. A principi de cada curs (setembre/octubre) cada tutor/a mantindrà una reunió 
informativa amb els pares dels alumnes del seu grup. 

b. Els tutors/es disposaran d'una hora setmanal per a atendre individualment les 
famílies  a  fi  d'atendre  les  seves  demandes,  intercanviar  informació  sobre 
aspectes  que resulten  rellevants  per  a millorar  el  procés d'aprenentatge i 
promoure la cooperació dels pares en la tasca educativa que desenvolupa el 
professorat.



c. El  tutor/a  facilitarà,  si  és  el  cas,  les  entrevistes  que  els  pares  desitgen 
mantenir amb el professorat del grup, posant en contacte als interessats.

d. Els tutors mantindran informats els pares sobre les situacions d'inassistència i 
abandó que puguin donar-se al llarg del curs i buscaran la seva cooperació 
en l'adopció de mesures correctores.

e. També mantindran una comunicació fluida amb els pares d'aquells alumnes 
amb poques  possibilitats  de  superar  el  curs  per  a  informar-los  sobre  les 
opcions acadèmiques de què disposen.

f. La cooperació dels pares amb el centre en la tasca educativa serà un objectiu 
a promoure per tot el professorat, a través de l'intercanvi d'informació i de la 
busca de compromisos mutus.

g. En els  casos d’alumnes amb necessitats  educatives especials  (dictamen i 
informe  social)  els  tutors/es  faran  el  seguiment  amb  col·laboració  amb 
l’orientador/a de nivell o TIS. Aquesta col·laboració es refereix a la presa de 
decisions relacionada amb la resposta educativa donada a l’alumne/a, a la 
coordinació amb la família i, si és el cas, amb agents externs.

 5.5 L'acció tutorial amb el grup d'alumnes

L'hora setmanal de tutoria no és una matèria més del currículum. És més aviat un 
espai  per a l'anàlisi i la reflexió sobre els processos d'aprenentatge, sobre la dinàmica 
del propi grup, sobre el funcionament de l'institut, sobre la participació de l'alumnat en 
la dinàmica escolar i sobre el futur acadèmic i professional.

L'acció  tutorial  contempla  al  llarg  de  tota  l'Educació  Secundària  Obligatòria  els 
objectius següents: 

• Fer el seguiment individualitzat de cada alumne i facilitar-los l’orientació en el 
disseny del seu currículum 

• Fer el seguiment del grup-classe (la relació que s’estableix entre l’alumnat 
d’una classe, la dinàmica de treball, l’ordre i neteja de l’aula, manteniment del 
material…) 

• Proporcionar informació i obrir espais de debat sobre temes d’interès per als 
adolescents (tabaquisme, drogodependències, alimentació, sexualitat…) 

• Potenciar el seu creixement afectiu, afavorint les relacions interpersonals en 
un clima de respecte i convivència. 

• Facilitar la coordinació educativa entre el professorat i els pares i mares dels 
alumnes. 



• Treballar  de  manera  coherent  i  esglaonada  els  diferents  àmbits  dels  que 
consta el  nostre pla d’acció tutorial,  orientació,  educació en la  salut  salut, 
valors, autoestima, cohesió grupal, l’avaluació i les tècniques d’estudi. 

Hem estructurat aquests objectius generals en tres blocs temàtics per treballar-los a  la 
tutoria grupal:

1r BLOC: Aprendre a ser i a conviure
2n BLOC: Aprendre a aprendre
3r BLOC: Aprendre a treballar i viure

 5.6 Continguts del Pla d’Acció Tutorial del Centre

1r BLOC. Aprendre a ser i a conviure:

1.3 Qui sóc.
1.4 Autoconeixement i autoestima.
1.5 Relacions interpersonals: habilitats socials.
1.6 Saber comunicar-se amb els altres.
1.7 Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.8 Ens relacionem amb altres grups.
1.9 Acceptem la diferència.
1.10 Resolució de conflictes.
1.11 Prenem decisions.
1.12 Educació  per  la  salut:  drogues,  tabaquisme,  alimentació,  salut  mental, 

alcohol, hàbits d’higiene personal.
1.13 Educació per l’afecte i la sexualitat (violència de gènere).
1.14 Educació pel respecte al medi ambient.
1.15 Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.
1.16 Educació viària.

2n BLOC. Aprendre a aprendre:

2.1 Actitud vers l’estudi i treball personal.
2.2 Coneixement del sistema educatiu.
2.3 Habilitats estratègies d’aprenentatge.
2.4 Variables d’èxit o fracàs acadèmic: organització, esforç...
2.5 La lectura com activitat d’autoaprenentatge.

3r BLOC. Aprendre a treballar i a viure:



3.1 Hàbits i valors de traball.
3.2 L’estructura del món professional.
3.3 L’elecció vocacional: capacitats, preferències, interessos...
3.4 Coneixement de l’entorn laboral.
3.5 Estratègies per cercar feina.
3.6 El lleure (i l’esport).
3.7 Planificació i previsió.
3.8 El treball en equip.

Distribució per cursos:

1r  ESO

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius prioritaris:

1.1. Qui sóc.
1.2. Autoconeixement i autoestima.
1.3. Relacions interpersonals: habilitats socials
1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.5. Educació  per  la  salut:  drogues,  tabaquisme,  alimentació,  salut 
mental, alcohol, 

hàbits d'higene personal.

Objectius transversals:

1.1. Saber comunicar-se amb els altres.
1.1. Ens relacionem amb altres grups
1.2. Educació pel respecte al medi ambient.
1.3. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius prioritaris:

2..1 Actitud vers l’estudi i treball personal.
2..2 Coneixement del sistema educatiu.
2..3 Habilitats i estratègies aprenentatge.

 
Objectiu transversal:



2.1. La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:
Objectius transversals:

1.6.Hàbits i valors de treball
1.7.Planificació i previsió.
1.8.El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:

●  Programa  de  prevenció  del  consum  del  tabac  entre  els  joves  (fundació 
Oncolliga)
● Programa prevenció Alcohol (fundació Alcohol i societat)
● Programa Salut i Escola: conferència I Taller Hàbits saludables, alimentació.

2n ESO

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius prioritaris:

1.1. Relacions interpersonals: habilitats socials.
1.2. Saber comunicar-se amb els altres.
1.3. Acceptem la diferència.
1.4. Resolució de conflictes
1.5. Prenem decisions
1.6. Educació per l'afecte i la sexualitat (Violència de gènere)
1.7. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.

Objectius transversals

1.1. Autoconeixement i autoestima.
1.2. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.3. Ens relacionem amb altres grups
1.4. Educació pel respecte al medi ambient.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius transversals:

2.1. Actitud vers l’estudi i treball personal.
2.2. Habilitats i estratègies aprenentatge.



2.3. La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:

Objectius transversals:

3.1. Hàbits i valors de treball
3.2. Planificació i previsió.
3.3. El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:

●  Canvis  pubertat:  Adolescència  i  pubertat  (EVAX?:  cal  un  complement 
d’afectivitat).
● Prevenció de socioadiccions (Ajunt?)

3r ESO

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius prioritaris:

1.1. Educació per la salut: drogues, tabaquisme, alimentació, salut mental, 
alcohol, hàbits d'higene personal.

1.2. Educació per l'afecte i la sexualitat (Violència de gènere)
1.3. Educació viària.

Objectius transversals:

1.1. Autoconeixement i autoestima.
1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials
1.3. Saber comunicar-se amb els altres.
1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.5. Ens relacionem amb altres grups
1.6. Educació pel respecte al medi ambient.
1.7. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius transversals:

1.4 Actitud vers l’estudi i treball personal.



1.5 Habilitats i estratègies aprenentatge.
1.6 La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:

Objectius prioritaris:

3.1. El lleure (i esport)

Objectius transversals:

3.1. Hàbits i valors de treball
3.2. Planificació i previsió.
3.3. El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:

● Programa prevenció drogodependències (Ajunt. CAS)
● Prevenció Sida (Taller i Obra de Teatre) (Ajunt.)
● Programa Salut i Escola: conferència sexualitat i afectivitat

4t ESO

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius transversals:

1.1. Autoconeixement i autoestima.
1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials
1.3. Saber comunicar-se amb els altres.
1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.5. Ens relacionem amb altres grups
1.6. Educació  per  la  salut:  drogues,  tabaquisme,  alimentació,  salut 

mental, alcohol, hàbits d'higene personal.
1.7. Educació per l'afecte i la sexualitat (Violència de gènere)
1.8. Educació pel respecte al medi ambient.
1.9. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.
1.10. Vivim el viatge de final de curs.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius prioritaris:

2.1. Coneixement del sistema educatiu.



2.2. Variables d’èxit o fracàs acadèmic: organització, esforç, ...

Objectius transversals:

3.1  Actitud vers l’estudi i treball personal.
3.2  Habilitats i estratègies aprenentatge.
3.3  La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:

Objectius prioritaris:

3.1. L'estructura del món professional.
3.2. L'elecció vocacional: capacitats, preferències, interessos...
3.3. Coneixement de l'entorn laboral.
3.4. Estratègies per recerca de feina.

Objectius transversals:

3.1. Hàbits i valors de treball
3.2. Planificació i previsió.
3.3. El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:

● La SIDA. Què cal saber-ne.
● Programa educatiu de prevenció de riscos de la salut.
● Programa Salut i Escola: conferència sexualitat i afectivitat
● Programa Salut i Escola: Alimentació equilibrada, exercici físic.
● Prevenció Sida  (Ajunt.)

1r BATX.

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius prioritaris:

1.1. Autoconeixement i autoestima.
1.2. Educació per la salut: drogues, tabaquisme, alimentació, salut mental, 

alcohol, hàbits d'higene personal.
1.3. Educació per l'afecte i la sexualitat (Violència de gènere)



Objectius transversals:

1.3 Relacions interpersonals: habilitats socials
1.4 Saber comunicar-se amb els altres.
1.5 Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.6 Ens relacionem amb altres grups
1.7 Educació pel respecte al medi ambient.
1.8 Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius prioritaris:

2.1. Actitud vers l’estudi i treball personal.
2.2. Coneixement del sistema educatiu.
2.3. Variables d’èxit o fracàs acadèmic: organització, esforç, ...

Objectius transversals:

2.1. Habilitats i estratègies aprenentatge.
2.2. La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:

Objectius transversals:

3.1. Hàbits i valors de treball
3.2. Planificació i previsió.
3.3. El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:

● Taller Amnistia internacional



2n BATX.

Bloc 1. Aprendre a ser i a conviure:

Objectius transversals:

1.1. Autoconeixement i autoestima.
1.2. Relacions interpersonals: habilitats socials
1.3. Saber comunicar-se amb els altres.
1.4. Fem grup: identitat del grup, els nostres representants.
1.5. Ens relacionem amb altres grups
1.6. Educació pel respecte al medi ambient.
1.7. Educació per la pau, la solidaritat i la cooperació.

Bloc 2. Aprendre a aprendre:

Objectius prioritaris:

2.1. Coneixement del sistema educatiu.

Objectius transversals:

2.1. Actitud vers l’estudi i treball personal.
2.2. Habilitats i estratègies aprenentatge.
2.3. La lectura com a activitat  d'autoaprenentatge.

Bloc 3. Aprendre a treballar i a viure:

Objectius prioritaris:

3.1. L'estructura del món professional.
3.2. L'elecció vocacional: capacitats, preferències, interessos...
3.3. Coneixement de l'entorn laboral.
3.4. Estratègies per recerca de feina.

Objectius transversals:

3.1. Hàbits i valors de treball
3.2. Planificació i previsió.
3.3. El treball en equip

Activitats del pla d’acció tutorial amb suport extern:



● Taller Amnistia internacional



 6 PROGRAMACIÓ ANUAL PER TRIMESTRES

NIVELL: 1r ESO

TRIM. CONTINGUTS ACTIVITATS DESCRIPCIONS
PRI
ME
R 

TRI
ME
ST
RE

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar les normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

3.7. Planificació i previsió. Fer l’horari de la classe. Comentar i explicar les 
característiques particulars de 
l’horari del grup.

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

Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.

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

Dinàmica: Ens presentem 
i ens coneixem com a 

grup. *

Iniciar el treball d’identificació de 
grup classe.

3.7. Planificació i previsió. Organitza el temps 
d’estudi: pla de treball 
individual.

Fer veure a l’alumnat de la 
necessitat d’organitzar el temps 
personal per optimitzar-lo.

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Què són les intel·ligències 

múltiples. *
1.1. Qui sóc
1.4.  Saber  comunicar-se  amb 
els altres
3.8 El treball en equip

Coneixement dels 
companys/es del grup
Compartir maneres de ser 

*

* Activitat individual: descripció 
sobre com en veuen els altres
* En petit grup lectura de cada 
descripció i endevinar de qui es 
tracta
* En petit grup: Preparació, entre 
tots, d’un guió per presentar a cada 
un dels companys/es.

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

Una o més intel·ligències
Les relacions dins del 

grup *

*Explicació sobre l’existència 
d’una o més intel·ligències
*Introduir el terme les 
Intel·ligències múltiples i la 
importància de les int. personals
*Qüestionari individual, CESC. 
Conductes i experiències socials a 
la classe.

2.3. Habilitats i estratègies 
d’aprenentatge

Preparar un examen: 
orientacions i estratègies.

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Les percepcions: «dona 
jove, dona vella o dues 

dones». *

Reflexió sobre els punts de vista 
davant les situacions de la vida i les 
relacions interpersonals.

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Els diaris personals, 

autobiografies. *



TRIM. CONTINGUTS ACTIVITATS DESCRIPCIONS
2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Relacions: el nostre arbre 
familiar

Programa de comptència social: el 
pensament causal.

1.1. Qui sóc
1.2.  Autoconeixement  i 
autoestima
1.4.  Saber  comunicar-se  amb 
els altres
1.7. Acceptem la diferència

Una mica més sobre les 

intel·ligències múltiples *
*Power point sobre les IM
*Fitxa individual sobre les 
intel·ligències de cadascun: les 
millors i menys desenvolupades
*Posta en comú en petit grup.
*A la classe es deixarà penjada: 
Auca de les intel·ligències 
múltiples

1.1. Qui sóc
1.2. Autoconeixement i 
autoestima

El fil de la vida: m’estimo Reflexió sobre el concepte “jo 
m’estimo”

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.
1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat.

Emocions i sentiments * Projecció del documental Pensant 
en els altres

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.
1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat.

Debat sobre les 

emocions. *Prèviament 
amb el tutor/a es pot 
visualitzar el documental 
Pensant en els altres

1.1. Qui sóc
1.2. Autoconeixement i 
autoestima

L’arbre de la vida Reflexionar sobre la pròpia persona

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

La importància del lloc 
que s’ocupa

Contacte amb un mateix i saber 
posar-se en el lloc de l’altre

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

Empatia: posar-se a la 

pell dels demés *
Projecció de l’anunci Niños con 
cáncer, debat grupal i treball per 
parelles

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

Posar-se d’acord * Practicant habilitats socials: posar-
se d’acord. Discussió en gran grup i 
treball en petit grup

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.2. Autoconeixement 
 autoestima
1.3. Relacions interpersonals: 
h. socials.
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.7. Acceptem la diferència

Practicant habilitats 
socials: 

Disculpar-se *

o    Discussió inicial amb el grup 
sobre el què significa disculpar-se
o    En petit grup: representar 
situacions reals on es demana 
disculpes. Role-playing. 
o    En cada grup hi haurà un 
observador que recollirà el procés i 
llavors farà una valoració

1.2. Autoconeixement 
 autoestima
1.3. Relacions interpersonals: 
h. socials.
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.7. Acceptem la diferència

Practicant habilitats 
socials: 

presentar una queixa. *

Presentar una queixa
o    Debat inicial amb el grup sobre 
el què és queixar-se i utilitat.
o    Per parelles: presentar una 
queixa a partir d’exemples. 
Preparar-ne també una altra a partir 
d’un exemple proposat pels 
alumnes. 
o    Posta en comú de les queixes 
preparades. Es penjaran en un racó 
de la classe.

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.

El joc dels planetes Aprendre a comunicar-se

1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat.

Los chicos del coro Visionat i comentari de la pel·lícula.

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.5. Fem grup: identitat del 
grup.
1.13. Educació per la pau, la 
solidaritat i la cooperació.

Fem castells Fomentar la cooperació

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Habilitats socials en 
escena

Aprendre i modelar habilitats 
socials: agraïment, disculpa...

1.2. Autoconeixement 
 autoestima

Fer mandales Aprendre tècniques per relaxar-se i 
concentrar-se.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE

Prevenció tabac Salut i Escola Oncolliga de Girona
Prevenció alcohol Salut i Escola Fundació alcohol i societat
Conferència alimentació Salut i Escola Infermera PSiE
Internet segura Salut i Escola Mossos d’Esquadra



* Activitats impartides per l’orientador/a en el cas que es programin tutories de suport lectiu 
(tutories compartides)

NIVELL: 2n ESO

TRIM. CONTINGUTS ACTIVITATS DESCRIPCIONS

PRI
ME
R 

TRI
ME
ST
RE

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar  les  normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

3.7. Planificació i previsió. Fer l’horari de la classe. Comentar  i  explicar  les 
característiques  particulars  de 
l’horari del grup.

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

Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.

1.9. Prenem decisions
2.4. Variables d’èxit o fracàs 
acadèmic: organització, esforç.
3.1. Hàbits i valors de treball

Vídeo i dinàmica grupal al 
voltant de l’autoconfiança, 

l’esforç i la superació *

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres. 
1.7. Acceptem la diferència. 
1.8. Resolució de conflictes

Percepcions * * Presentació power point amb 
imatges i superposicions. Debat i 
valoració sobre la diversitat de 
percepcions davant una mateixa 
situació.
* Recordatori sobre com sol·licitar la 
mediació entre iguals (servei de 
mediació de l’institut)

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials. 
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres. 
1.8. Resolució de conflictes

Saber escoltar. 
Cooperació: una 
alternativa en la resolució 

de conflictes *

*Practicant habilitats socials: “saber 
escoltar”. Debat sobre què implica i 
propostes a partir d’exemples (petit 
grup)
* Experimentant el diàleg i la 
cooperació: “la parella d’ases”

1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat (Violència de 
gènere)

L’aventura de créixer

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials. 
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres. 

Els vincles i les relacions Introduir l’alumnat en el concepte de 
relació i tipus de relacions

1.2. Autoconeixement 
 autoestima Autoestima * Reflexió al voltant del poema de R. 

Kipling “L’èxit comença a la 
voluntat” i un qüestionari sobre 
l’autoestima

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

Les relacions del nostre 
grup classe

Conèixer el clima de relacions de la 
classe

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials. 
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.5. Fem grup: identitat del 
grup, els nostres 
representants.

Jocs de les escultures Conèixer el clima de relacions de la 
classe

1.7. Acceptem la diferència. Acceptar la diferència. * Juul, power point i dinàmica grupal 
sobre les diferències físiques i 
maneres de ser i fer.

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

El viatge espacial Demostrar que el treball en grup és 
més eficaç que les accions 
individuals

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials. 
1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat (Violència de 
gènere)

Tractar-nos bé: La 

història de Laura. *
Saber expressar els nostres 
sentiments i decisions amb respecte

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.5. Fem grup: identitat del 
grup, els nostres 
representants.

El joc dels quadrats Fomentar actituds positives vers al 
treball en grup

1.2 Autoconeixement i 
Autoestima, 
1.3 Relacions interpersonals: 
Habilitats socials.

Respondre al fracàs * Practicant habilitats socials: 
“respondre al fracàs”. Debat sobre 
què implica i propostes a partir 
d’exemples (petit grup)

1.2 Autoconeixement i 
Autoestima, 
1.3 Relacions interpersonals: 
Habilitats socials.

Fer front al fracàs Aprendre estratègies per fer front al 
fracàs

1.7. Acceptem la diferència.
1.13. Educació per la pau, la 
solidaritat i la cooperació.

CRASH (Vidas cruzadas) Promoure actituds i valors de 
respecte, tolerància i inclusivitat

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Efecte retrovisor: punt 
llibre

Revisant la tutoria

1.7. Acceptem la diferència. D’on venim? Les nostres 
banderes

Concienciar l’alumnat sobre la 
normalitat del fet migratori

1.7. Acceptem la diferència. El camí de la tolerància Crear hàbits de comportament 
respectuós i tolerant

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE

Hàbits d’higiene Salut i Escola Infermera PSiE
Prevenció conductes 
discriminatòries

Seguretat Mossos d’Esquadra

* Activitats impartides per l’orientador/a en el cas que es programin tutories de suport lectiu 
(tutories compartides)
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1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar les normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

3.7. Planificació i previsió. Fer l’horari de la classe. Comentar i explicar les 
característiques particulars de 
l’horari del grup.

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

Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.

6.1. Qui sóc.
1.2. Autoconeixement i 
autoestima.
1.7. Acceptem la diferència.

Imatge corporal Dinàmica corporal sobre la imatge 
corporal.

1.1. Qui sóc.
1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

El Fotograma Recerca de la història personal a 
través de fotografies personals de 
diferents edats.

1.2. Qui sóc.
1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Què ens fa por? Reconèixer situacions en les quals 
tenim por i aprendre estratègies per 
regular-la.

1.7. Acceptem la diferència. Me llaman radio Sensibilitzar l’alumnat sobre el tema 
de les diferències psíquiques.

1.3. Qui sóc.
1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Autoestima Treball individual i reflexió grupal a 
partir d’una lectura.

1.10. Educació per la salut. Mites i hàbits alimentaris Debat a partir d’exemples
2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat

Queda prohibido... Adquirir un millor coneixement de 
les pròpies emocions i identificar les 
emocions d’altres companys. 
Hi ha videos a you tube sobre el 
poema que poden ajudar a introduir 
l’activitat.

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

La tristesa i la fúria Aprendre estratègies per a regular 
la tristesa

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball.
2.3. Habilitats i estratègies 
d’aprenentatge.
2.5. La lectura com a activitat 
d’autoaprenentatge.

Hàbits d’estudi Qüestionari sobre hàbits d’estudi i 
lectura d’un conte

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

La línia de la vida Aprendre a deixar-se fluir i a 
desenvolupar l’habilitat 
d’automotivar-se

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.
1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat

Quan penso en el meu 
futur penso...

Conèixer les pors, expectatives i 
sentiments de l’alumnat respecte al 
seu projecte de vida

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

A qui m’assemblo? Investigar sobre les arrels familiars

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.

Comunicació Dinàmiques parlar i entendre’ns

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

Cometas en el cielo Adonar-se de les lleis que operen 
en els sistemes familiars

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

Empatia Reflexió i debat sobre l’empatia i 
conductes empàtiques

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat

Reflexió a partir d’un 
supòsit.

Desenvolupar el nivell de 
raonament moral tot reflexionant 
sobre la sexualitat i l’afectivitat

2.2. Conèixer el sistema 
educatiu.

Orientació - Qüestionari d’interessos i aptituds.
- Presentació power point del 
sistema educatiu i itineraris 4t 
d’ESO

1.7. Acceptem la diferència La immigració (1): frases 
incompletes

Sensibilitzar l’alumnat respecte als 
altres i potenciar actituds de 
tolerància

1.7. Acceptem la diferència La immigració (2): frases, 
eslògans i mites

Desenvolupar el raonament i 
l’esperit crític en torn a la 
immigració

1.7. Acceptem la diferència La immigració (3): 
cançons

Reflexionar sobre la problemàtica 
de la immigració

1.9. Prenem decisions Valoració de la tutoria Activitats de cloenda i de valoració 
del curs.

1.7. Acceptem la diferència
1.13. Educació per la pau, la 
solidaritat i la cooperació.

La immigració (4): un 
dilema moral

Desenvolupar el raonament moral i 
l’esperit crític

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE

Drogodependències Salut i Escola CAS – Ajuntament Blanes
Xerrada sobre la SIDA Salut i Escola ACAS – Ajuntament Blanes
Internet segura Seguretat Mossos d’Esquadra
Violència masclista Gènere - igualtat Mossos d’Esquadra
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1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar les normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

3.7. Planificació i previsió. Fer l’horari de la classe. Comentar i explicar les 
característiques particulars de 
l’horari del grup.

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

Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.
3.7. Planificació i previsió.

L’autobiografia acadèmica Iniciar un procés de recerca i 
reflexió sobre la pròpia trajectòria 
acadèmica com a punt de partida a 
la orientació acadèmico-laboral 
posterior.

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Les emocions Reconèixer i identificar les 
emocions

1.11. Educació per l’afecte. La pèrdua i el dol Educar per viure la pèrdua i el dol.
1.11. Educació per l’afecte i la 
sexualitat (Violència de 
gènere)

Te doy mis ojos Sensibilitzar l’alumnat sobre la 
violència de gènere.

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.
1.9. Prenem decisions.

Assemblea de classe per 
decidir el viatge de fi de 
curs.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Autoestima Concepte d’autoestima. Acceptació 
d’un mateix, responsabilitat i 
coherència a la vida. A partir d’una 
dinàmica de grups.

1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.
1.9. Prenem decisions.

Què espera la meva 
família de mi?

Conèixer les expectatives de futur 
que té la família respecte a 
cadascú.

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.

I després de l’ESO, què? Qüestionari sobre sortides 
acadèmiques i professionals. El joc 
cooperatiu “Cotxes”

3.3. L’elecció vocacional: 
capacitats, preferències, 
interessos...

Dissenyar diferents 
itineraris

Familiaritzar-se amb el sistema 
educatiu

3.7. Planificació i previsió. Els valors familiars i el 
treball

Conèixer la tradició familiar cara a 
l’orientació de futur

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.
3.3. L’elecció vocacional: 
capacitats, preferències, 
interessos...
3.7. Planificació i previsió.

Sistema educatiu Sistema educatiu i projecte de vida. 

3.3. L’elecció vocacional: 
capacitats, preferències, 
interessos...

Visita a Expojove i/o Saló 
Ensenyament

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.
3.7. Planificació i previsió.

Power point sobre el 
sistema educatiu.

Presentació de les sortides 
formatives.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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3.2. Estructura del món 
professional.
3.4. Coneixement de l’entorn 
laboral.

Sistema educatiu.
Coneixement de l’entorn 
laboral

-    Avaluació del conceptes 
treballats sobre el sistema educatiu: 
professions lligades als interessos, 
itinerari acadèmic, capacitats i 
habilitats personals.
-    Recerca d’informació per 
internet. 

1.10. Educació per la salut. Sensibilitzar sobre el 
tema de les drogues

Prevenció drogodependències: 
cançons

3.3. Elecció vocacional: 
capacitats, preferències, 
interessos...

Reflexió i decisió final - Reflexió de la decisió.
-    Fulls de la preinscripció per tal 
de saber-los omplir.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Interplanetarietat: Una 
verdad incómoda

Reflexionar sobre la problemàtica 
medioambiental

3.3. Elecció vocacional. Orientació acadèmico 
laboral

-    Ajudar als alumnes que 
necessiten més suport per a la seva 
elecció.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem d’una 
etapa.

Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE

Alcohol Salut i Escola Fundació Alcohol i Societat
Relacions sexuals i afectives Salut i Escola Infermera PSiE i llevadora
Tallers  sobre  violència 
masclista

Salut i Escola Infermera  PSiE  i  llevadora  o 
Mossos d’Esquadra
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1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar les normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

1.2. Autoconeixement i 
autoestima.

Qüestionari inicial del curs · Qüestionari inicial per conèixer la 
vida acadèmica de l’alumnat i els 
motius que l’han portat al batxillerat. 
· Representació d’objectius.
· Punts forts i punts febles

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.

Presentació del batxillerat Presentació dels diversos itineraris i 
modalitats. Presentació de les 
taules de ponderacions. Acords per 
al batxillerat.

3.7. Planificació i previsió. Calendari del curs i 
l’horari de la classe.

Comentar i explicar les 
característiques particulars de 
l’horari del grup i del calendari del 
curs.

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

Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

· Preavaluació a mig trimestre i 
avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre.
· Punts forts i punts febles

3.3. L'elecció vocacional: 
capacitats, preferències, 
interessos...

Quadern d’orientació 
professional

Quadern d’orientació professional 
editat per la Generalitat de 
Catalunya perquè cada alumne/a 
conegui quin és el seu perfil 
professional.

2.3. Habilitats i estratègies 
aprenentatge.

Les presentacions en 
PowerPoint

Explicació de les regles que 
regeixen les presentacions en 
PowerPoint i pràctica.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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2.4.  Variables  d’èxit  o  fracàs 
acadèmic: organització, esforç,

· Hàbits d’estudi
· Tècniques d’estudi
· Com afrontar els exàmens
·  Organització  i  planificació 
del temps d’estudi

Activitats  diverses  per  ajudar 
l’alumnat  a  organitzar-se  en  el 
treball i l’estudi.

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

· La Marató de TV3
· Dia de la Pau

Xerrada informativa sobre la Marató 
de  TV3  amb  la  intenció  de 
conscienciar  l’alumnat.  Participació 
en el Dia de la Pau.

2.3. Habilitats i estratègies 
aprenentatge.

Exposició d’un tema Exposició d’un tema breu com a una 
de  les  tècniques  que  l’alumnat 



necessitarà  per  al  Treball  de 
recerca.

1.6. Ens relacionem amb altres 
grups

Tallers de Carnaval Foment de la participació activa en 
l’organització  dels  Tallers  de 
Carnaval.

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.

Com va el curs? Activitat per comunicar la impressió 
que cada alumne/a té del curs.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Comentari dels resultats de la Junta 
d’Avaluació del 1r trimestre i 
avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre

1.10. Educació per la salut: 
drogues, tabaquisme, 
alimentació, salut mental, 
alcohol, hàbits d'higene 
personal.

Taller sobre la Sida Taller amb monitors sobre la Sida.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

TRIM. CONTINGUTS ACTIVITATS DESCRIPCIONS

TE
RC
ER 
TRI
ME
ST
RE

2.3. Habilitats i estratègies 
aprenentatge.

El treball de recerca Dossier d’orientació i propostes per 
a l’elaboració del Treball de recerca.

1.4. Saber comunicar-se amb 
els altres.

Entrevista amb el tutor/a 
del Treball de recerca

1.6. Ens relacionem amb altres 
grups

Tallers de Sant Jordi Participació en els tallers i en el 
concurs de Sant Jordi

1.6. Ens relacionem amb altres 
grups

L’alumnat de 2n de 
batxillerat ens presenta el 
seu Treball de recerca

Un alumne/a d’Humanitats i un 
alumne/a de Ciències de 2n de 
batxillerat presenten el seu treball 
de recerca als alumnes de 1r de 
batx.

1.9. Prenem decisions La tria del Treball de 
recerca

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem ·Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment.
· Qüestionari d’avaluació de la 
tutoria.

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE
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1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Comentar les normes de 
convivència.

A partir del document resum de les 
normes de disciplina del Centre fer 
un repàs de les actituds i formes de 
relacionar-se més positives.

3.7. Planificació i previsió. Calendari del curs i 
l’horari de la classe.

Comentar i explicar les 
característiques particulars de 
l’horari del grup i del calendari del 
curs.

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.

· Repàs de l’organització 
del batxillerat
· Coneixement dels graus 
universitaris i dels cicles 
formatius de grau superior
· Coneixement de les 
PAU.

· Presentació de les taules de 
ponderacions per a les PAU. Acords 
per al batxillerat.
· Omplir la fitxa “Opcions 
universitàries i de futur” a partir de 
l’accés a la “Guia de l’ensenyament 
superior”

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

· Què és un delegat. 
Elecció del delegat. 
Preparació d’assemblees.

· Qui som com a grup?

· Explicació dels drets, les funcions i 
els deures d’un delegat.  Explicar el 
funcionament d’una assemblea de 
classe. Votacions. Elecció del 
delegat/da i del sotsdelegat/da.
· Qui som com a grup vol fer 
reflexionar l’alumnat sobre les 
característiques del grup classe.

1.9. Prenem decisions Viatge de final de curs Comunicació de la normativa que 
regeix el viatge de final de curs. 
Organització del viatge. Presa de 
decisions sobre la destinació.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

· Preavaluació a mig trimestre i 
avaluació personal i grupal de com 
ha anat el primer trimestre.

2.4. Variables d’èxit o fracàs 
acadèmic: organització, 
esforç...

Com tenim el Treball de 
recerca?

Activitat perquè l’alumnat faci una 
reflexió sobre l’estat en què té el 
Treball de recerca. 

6.1. Autoconeixement i 
autoestima.

1.1. Saber comunicar-se amb els 
altres.

1.9. Prenem decisions
3.2. L'estructura del món professional.
3.8. El treball en equip

La creació d’una empresa Treball en grup de 3 alumnes. 
Durant 2 trimestres hauran de crear 
una empresa i en el 3 trimestre 
exposar-la davant del grup classe.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.
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6.2. Autoconeixement i 
autoestima.

1.2. Saber comunicar-se amb els 
altres.

1.9. Prenem decisions
3.2. L'estructura del món professional.

La creació d’una empresa Treball en grup de 3 alumnes. 
Durant 2 trimestres hauran de crear 
una empresa i en el 3 trimestre 
exposar-la davant del grup classe.
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3.8. El treball en equip

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

· La Marató de TV3
· Dia de la Pau

Xerrada informativa sobre la Marató 
de TV3 amb la intenció de 
conscienciar l’alumnat. Participació 
en el Dia de la Pau.

1.6. Ens relacionem amb altres 
grups

Tallers de Carnaval Participació en els tallers i en el 
concurs de Carnaval

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.

· Xerrada UdG
· Xerrada Universitat de 
Vic
· Visita a la UAB

· Preinscripció a les PAU

· Xerrades informatives de diverses 
universitats i visita a la universitat 
més sol·licitada.

· Informació sobre la preinscripció a 
les PAU.

1.10. Educació per la salut: 
drogues, tabaquisme, 
alimentació, salut mental, 
alcohol, hàbits d'higene 
personal.

· Taller sobre la Sida
· Xerrada sobre la 
Violència de gènere

· Taller amb monitors sobre la Sida.
· Xerrada dels mossos d’esquadra 
sobre la Violència de gènere.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.

Com ha anat el trimestre? 
Per què ha anat 
d’aquesta manera?

Avaluació personal i grupal de com 
ha anat el segon trimestre.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati. Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

ACTIVITATS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AMB SUPORT EXTERN
ACTIVITAT ÀMBIT ORGANISME TRIMESTRE

Violència masclista Seguretat Mossos d’Esquadra
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TE
RC
ER 
TRI
ME
ST
RE

6.1. Autoconeixement i 
autoestima.

1.1. Saber comunicar-se amb els 
altres.

1.9. Prenem decisions
3.2. L'estructura del món professional.
3.8. El treball en equip

La creació d’una empresa Treball en grup de 3 alumnes. 
Durant 2 trimestres hauran de crear 
una empresa i en el 3 trimestre 
exposar-la davant del grup classe.

1.6. Ens relacionem amb altres 
grups

Tallers de Sant Jordi Participació en els tallers i en el 
concurs de Sant Jordi.

2.2. Coneixement del sistema 
educatiu.

Xerrada cicles formatius La coordinador de cicles formatius 
fa una xerrada orientativa sobre els 
cicles formatius.

1.12. Educació pel respecte al 
medi ambient.

Neteja del pati. Fer prendre consciència a l’alumnat 
de la importància de contribuir a 
mantenir un bon nivell de neteja.

2.1. Actitud vers l’estudi i el 
treball personal.
1.3. Relacions interpersonals: 
habilitats socials.

Ens acomiadem. Reflexionar sobre el curs i aprendre 
a mostrar agraïment.
· Qüestionari d’avaluació de la 
tutoria.
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