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L’acció tutorial  

 
El Pla d’Acció Tutorial concreta els objectius i les activitats que ha de dur a terme el professorat - tutor. Ha de 
contribuir al desenvolupament integral de la persona i a l’educació individualitzada. El fet de tenir nivells ben 
diferenciats al centre, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, però a la vegada, de formar part del mateix projecte 
educatiu, implica que hi ha temes, sessions i actuacions conjuntes per als esmentats nivells.  
 
Els Coordinadors d’ESO i BTX, el Cap d’Estudis d’FP i el Cap d’Estudis Adjunt duen a terme al llarg de cada 
curs acadèmic reunions periòdiques, amb tot el professorat – tutor del nivell assignat amb la finalitat de 
col·laborar, recolzar i orientar a l’esmenta’t professorat en el desenvolupament de les seves funcions, facilitant 
les informacions i els materials que en cada moment siguin necessaris. 
 
La funció tutorial posa al primer pla aquelles característiques de l’educació que fa que aquesta no es redueixi 
a un únic procés d’instrucció i es transformi en una educació personalitzada de  l’alumnat. 
 
D’acord amb el que indica el títol d’Òrgans d’Atenció i seguiment de l’alumnat  i més  concretament en 
l’apartat del Professorat Tutor del NOFC. 
 
 
 
 
 

Objectius 

 
1. Conèixer els antecedents acadèmics de cada alumne/a. 
2. Conèixer la realitat particular de cada alumne 
3. Conèixer les possibles dificultats d’aprenentatge i les pròpies capacitats de cada alumne. 
4. Realitzar el seguiment d’ensenyament-aprenentatge, desenvolupament personal, orientació acadèmica-

professional, ... de cada alumne 
5. Valorar  l’actitud de l’alumnat davant el treball escolar. 
6. Conèixer els interessos i aspiracions de l’alumnat, en especial els acadèmics- professionals. 
7. Col·laborar en la integració de tot l’alumant al Centre, al seu grup tutoria, ... 
8. Valorar el nivell d’integració de l’alumnat en el grup , i si es convenient, ajudar-lo en la seva integració. 
9. Ajudar i orientar l’alumnat en la seva elecció acadèmica- professional . 
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Eixos transversals: xerrades a Tutoria 

 
1r ESO 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 

• Presentació de la Consulta 
Oberta 

 [CAP] 
• Marató TV3 
 [Benestar Social] 
• Convivència entre iguals 
 [Mossos] 
 

• Internet segura 
 [Mossos] 
• Taller d’alimentació 
 [CAP] 

 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

  
• Tu decideixes 
    [Mossos] 

SOLIDARITAT   
•  Un món sense gènere 
 [Oficina Jove] 

 
 

2n ESO 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 
• Marató TV3 
 [Benestar Social] 
 

 Sexualitat 
 [FSH] 

 Drogoaddiccions 
 [CAP] 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

 El Cinturò 
 [Mossos d’Esquadra] 

  

SOLIDARITAT   

• Prevenció de les relacions 
abusives per adolescents i 
joves 

 [Oficina Jove] 

MEDI 
AMBIENT 

   

 
 

3r ESO 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 

 Marató TV3 
 [Benestar Social] 

 Violència domèstica 
 [Mossos d’Esquadra] 

 Drogues i joventut  
(tipus, efectes, legalitat) 
 [Mossos d’Esquadra] 

 Sexualitat II 
[CAP] 

 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

   

ORIENTACIÓ  
 Per estimar m’estimo 

(Afectiviat) 
 [Oficina Jove] 

 Orientació optativitat S4 
 [INS] 

 Orientació a les proves 
accés CFGM 

 [INS] 
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4t ESO 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 
• Marató TV3 
 [Benestar Social] 

• La Caixa d’eines 
 [Oficina Jove] 

• Prevenció d’accidents 
 [Institut Gutmann] 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

 
• Com afecta l’alcohol en la 

conducció 
 [Mossos d’Esquadra] 

 

SOLIDARITAT    

ORIENTACIÓ   

• Taller Share 
 [Mossos d’Esquadra] 
• Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Ensenyament-INS] 
• Orientació acadèmica BTX 
 [INS] 
• Orientació acadèmica CF 
 [INS] 
• Taula exalumnat 
 [INS] 
• Orientació a les provés 

accés CFGM 
 [INS]  
 

 
 

1r BTX 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 

• Presentació de la Consulta 
Oberta 

 [CAP] 
• Marató de TV3 
 [Benestar social] 
• Violència de gènere 
 [Mossos d’Esquadra] 

• Preserva’t (Antisida) 
 [Oficina Jove] 

 

SOLIDARITAT   
• Responsabilitat civil (riscos 

i joves) 
 [Mossos d’Esquadra] 

ORIENTACIÓ  

• Camps de treball 
 [Oficina Jove] 
• Orientació a les provés accés 

CFGS 
 [INS] 

• Orientació a 2n BTX 
 [INS] 
• Orientació Treball de 

Recerca 
 [INS] 
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2n BTX 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 

• Marató de TV3 
 [Benestar social] 
• Alcohol, drogues i 

conducció 
 [Mossos d’Esquadra] 
 

  

ORIENTACIÓ 

• Sessions d’orientació 
universitària 

 [Universitats] 
 
• Odisseu 
 [Consell Comarcal] 

• Sessions d’orientació 
universitària 

 [Universitats] 
• Jornada d’orientació 

d’exalumnes 
 [INS] 
• Orientació PAU 
 [INS] 
• Informació Saló Ensenyament 
 [INS] 
 

• Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Ensenyament-INS] 
• Orientació laboral i 

professional 
 [INS] 
• Orientació a les provés 

accés CFGS 
 [INS] 
• Orientació Beques 
   [INS] 
 

 
 

Cicles Formatius 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT 
• Marató de TV3 
 [Benestar social] 

  

ORIENTACIÓ  
• Informació Saló Ensenyament 
 [INS] 

• Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Ensenyament-INS] 

 
Aquest curs 2020-2021, la programació i metodología de xerrades i tallers, pot patir modificacions 
segons l’evolució de la pandèmia del Covid-19.  
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 1r ESO 

1r ESO: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Afavorir el coneixement i l’adaptació 
del grup classe i les relacions amb el 
professorat. 

- Sortida de tutoria juntament amb EF per 
afavorir la coneixença entre companys i 
professorat. 

- Realització d’activitats i jocs d’equip on 
la participació de tots els membres del 
grup sigui necessària per resoldre una 
situació per afavorir la capacitat de 
relacionar-se amb els altres i la seva 
integració en el grup i en el Centre. 

- Jocs. 

- Fomentar les actituds de tolerància, 
respecte i solidaritat dins el grup. 

- Respecte vers les opinions diferents, les 
cultures i tradicions d’arreu del món 

- Treball de textos  
- Jocs de rol 
- Documents gràfics 

- Desenvolupar l’autoconeixement 
personal i acadèmic de l’alumnat i el 
seu sentit crític respecte a les seves 
possibilitats, capacitats i interessos. 

- Coneixement personal i acadèmic de 
l’alumnat 

- Textos  
- Jocs de rol 

- Afavorir la cohesió del grup i vetllar 
perquè hi hagi un bon nivell de 
cooperació i participació en les 
activitats del Centre i en la seva 
gestió. 

- Participació en les festes de final de 
trimestre i altres que s’estableixin. 

 

- Orientar l’alumnat pel que fa a la 
confecció del currículum de matèries 
optatives. 

- Explicació de les diferents matèries 
optatives que s’oferten. 

- Document per escollir les 
materies optatives 

- Afavorir les condicions per que 
l’alumnat s’informi i reflexioni sobre 
temes que li afecten directament 

- Xerrades, tallers, .. que s’inclouen dins 
els eixos transversals. 

 

- Fer respectar i tenir cura de les 
instal·lacions escolars com a bé 
comunitari. 

- Realització de la neteja de taules, aules 
i pati. 

- Material de neteja i 
protecció. 

- Mantenir una relació suficient i 
periòdica amb la família de l’alumnat 
per informar-los del seu procés 
d’aprenentatge i les incidències al llarg 
del curs. 

- Preparació de la reunió d’inici de curs 
entre professorat tutor i família . 

- Contacte al llarg del curs entre tutor i 
família amb presència o no de 
l’alumnat, segons el cas. El tutor 
disposarà de la informació que haurà 
anat recollint de les reunions per tal que 
la família pugui estar-ne assabentada 
en tot moment. 

- Guió amb els punts a 
tractar a la reunió. 

- Butlletí d’incidències 
(assistència, retards, 
conductes contràries, …). 

- Registre d’entrevistes. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

Programació Anual de Centre 

2020-2021 

CODI: PAT 

DATA: 25/10/2020 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 9 DE 65 

 

 
Doc: 2021_PAC_Annex03_PAT_INS_JB 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (25-oct.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Aportar al professorat de l’equip 
docent informació relacionada amb les 
característiques i necessitats de 
l’alumnat.  

- Tenir cura de la coherència de les 
diferents actuacions docents sobre el 
grup que tutoritza. 

- Reunions periòdiques de l’E. Docent i 
del professorat tutor personals aportant 
propostes d’actuació, ja sigui a nivell 
d’hàbits d’estudi, d’aspectes 
transversals o en qualsevol tema 
relacionat amb el seguiment individual i 
de grup del procés d’aprenentatge dels 
seus alumnes. 

- Ordres del dia i propostes 
per a les reunions. 

- Afavorir la coordinació del professorat 
de l’E. Docent pel que fa a l’aplicació 
de metodologies, la introducció de 
tècniques i hàbits d’estudi i els criteris 
d’avaluació 

- Reunions periòdiques amb els E. 
Docents aportant propostes d’actuació 
conjunta. 

- Ordres del dia. 
- Propostes per conduir les 

reunions. 

- Mantenir una relació periòdica amb els 
psicòlegs i psicoterapeuta que atenen 
i coordinen l’atenció de l’alumnat amb 
NEE 

- Entrevistes individuals i seguiment 
d’aquests alumnes en el marc de les 
reunions de l’equip docent. 

- Graelles d’atenció i 
seguiment individualitzat. 

- Coordinar i preparar el procés 
d’avaluació del grup 

- Analitzar els factors que intervenen en 
el procés d’ensenyament-
aprenentatge 

- Avaluar, reflexionar i solucionat els 
possibles problemes detectats a 
l’avaluació 

- Preparació de la sessió d’avaluació. 
- Anàlisi del procés d’aprenentatge del 

grup. 
- Organització de l’aula. 

- Full dels resultats de 
l’avaluació 

- Acta de l’avaluació 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

1R TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Acollir i integrar l’alumnat al Centre i a 
l’etapa educativa que inicia. Conèixer 
el grup i el Centre 

- Presentació de l’alumnat: presentació 
individual de cada alumne amb l’ajut 
d’una activitat. 

- Familiarització amb el Centre: passeig 
en petits grups acompanyats d’alumnes 
de cursos superiors  i amb l’ajut d’un 
plànol mut. 

- Explicació del funcionament del Centre 
(marc horari, estructura de l’ESO, 
matèries optatives, Normes bàsiques 
del centre, Normes de convivència). 

- Explicació dels objectius i funcionament 
de la tutoria 

- Activitat de presentació 
individual i de dinàmica de 
grups. 

- Horari. 
- Agenda. 
- Normes de funcionament 

del Centre. 
- Normes de convivència. 
- Full justificant d’absències.  

- Facilitar a l’alumnat el coneixement i 
l'exercici dels seus drets i deures 

- Presentació del Decret de Drets i 
Deures de l’alumnat 

- Pressentació del Reglament de Règim 
Interior. 

- Decret de Drets i Deures de 
l’alumnat. 

- NOFC 

- Fer conèixer i implicar l’alumnat en els 
diferents àmbits de representativitat 
del Centre: el Consell de Delegats, el 
Consell Escolar i la Comissió 
d’Activitats. 

- Explicació de les funcions dels delegats 
i dels representants. 

- Presentació de candidats i tria de 
delegats i representants. 

- Explicació de les funcions del Consell 
de Delegats 

- Explicació de les funcions del Consell 
Escolar 

- Funcions del delegat. 
- Fitxa de reflexió. 
- Acta d’elecció (a lliurar al 

coordinador d’ESO) 
- Funcions del Consell de 

Delegats 
- Funcions del Consell 

Escolar 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

1R TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Desenvolupar la capacitat de 
relacionar-se amb si mateix i amb els 
companys. 

- Reflexió sobre la importància de la 
convivència del grup, de l’amistat; 
discussió de notícies de premsa 
relacionades amb el tema. 

- Realització d’un debat. 

- Notícies de premsa. 
- Pautes del debat. 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Analitzar el rendiment escolar de 
l’alumnat després del resultat de la 1ª 
avaluació. Ajudar-lo a prendre 
consciència de les dificultats personals i a 
afrontar els propis fracassos i errors. 

- Balanç del procés d’avaluació: 
reflexió conjunta per tal de 
solucionar els problemes detectats 
tant a nivell individual com del grup 
classe. 

- Guió per reflexionar amb 
l’alumnat els resultats de 
l’avaluació. 

- Afavorir la reflexió i revisió individual dels 
hàbits de treball de l’alumnat 

- Realització d’un qüestionari d’hàbits 
d’estudi. 

- Comentari dels resultats del 
qüestionari. 

- Preparació d’un marc organitzatiu 
que contingui determinats hàbits 
d’estudi 

- Qüestionari d’hàbits 
d’estudi 

- Assessorar i orientar els processos 
d'aprenentatge: tècniques d’estudi, 
d’expressió i de comprensió. 

- Introducció de les tècniques d’estudi 
seleccionades prèviament. 

 

- Ajudar-lo a conèixer-se i acceptar-se a si 
mateix.  

- Realització d’activitats 
d’autoconeixement  

- Poema. 
- Imatges 

- Desenvolupar l’autoconeixement 
acadèmic de l’alumnat: reflexionar sobre 
el procés d’aprenentatge. 

- Preparació del procés d’avaluació: 
balanç de totes les matèries i del 
grup classe. 

- Guió per fer el balanç de 
l’avaluació 

 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Orientar i determinar pautes 
d’actuació per millorar el 
rendiment escolar. 

- Balanç del procés d’avaluació i 
reflexió conjunta per tal de 
solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual 
com del grup classe.  

- Guió per reflexionar amb l’alumnat els 
resultats de la 2ª avaluació. 

- Procurar unes condicions el més 
favorables possibles per a 
l'aprenentatge 

- Aplicació d’un qüestionari 
d’avaluació dels valors i normes a 
l’aula. 

- Aplicació d’un qüestionari 
d’avaluació de disciplina. 

- Realització d’un debat per tractar 
els problemes detectats. 
Negociació d’un compromís de 
millora. 

- Qüestionari d’avaluació de valors i 
normes a l’aula. 

- Qüestionari d’avaluació de disciplina. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r ESO 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Afavorir l’autonomia de l’alumnat 
en el seu procés d'aprenentatge 
mitjançant la planificació i 
realització d’activitats que, com el 
crèdit de síntesi, suposen un 
procés de previsió, disseny, 
càlcul, execució i valoració dels 
resultats assolits. 

- Explicació dels objectius i 
funcionament del treball de 
síntesi. 

- Coordinació juntament amb 
l’equip docent de la formació dels 
grups de l’alumnat que treballaran 
conjuntament en el treball de 
síntesi. 

- Dossiers amb els objectius i 
orientacions a seguir en l’elaboració 
del treball de síntesi. 

- Avaluar el programa de l'acció 
tutorial 

- Realització d'un qüestionari 
d'avaluació. 

- Qüestionari d'avaluació. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

Programació Anual de Centre 

2020-2021 

CODI: PAT 

DATA: 25/10/2020 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 12 DE 65 

 

 
Doc: 2021_PAC_Annex03_PAT_INS_JB 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (25-oct.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

1r ESO: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r ESO 

1r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Acollida 
12/09 

- Acollida (presentació de l’alumnat i tutor, 
lliurament i comentari de l’horari, professorat, 
desdoblaments...) 

- Horari 
- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 1 
- Explicació dels objectius de la tutoria. 
- Normes de funcionament del Centre. 

- Extracte del NOFC del Centre. 
- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
2 

- Decret dels Drets i Deures. 
- Explicació de l'estructura del Centre: Consell 

Escolar, Comissió d'activitats, Consell de 
Delegats... 

- Funcions del Consell de Delegats 
- Funcions del Consell Escolar 

Sessió 
3 

- Preparació de l'elecció de delegat. 
- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

 
- Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
4 

- Presentació de la Consulta Oberta. 
- Acollida d’alumnes nous. 

- Conte “Els Grufols” 

Sessió 
5 

- Acollida d’alumnes nous. - Conte “Els Grufols” 

Sessió 
6 

- Analisi de la Preavaluació 
- Actes pre avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
7 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries del grup classe. 

-  
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
8 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries del grup classe. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
9 

- Activitats de mediació i convivència - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
10 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries del grup classe.. 

- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
11 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries del grup classe.. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
12 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta de com solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual com del grup 
classe.  

 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r ESO 

2n TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
13 

- Revisió general del 1r trimestre. 
- Recordatori NOFC 

- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
14 

- Lliurament de notes 
- Neteja de taules 

- Actes de l’avaluació 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
- Butlletins de notes 
- Material de neteja 

Sessió 
15 

- Hàbits de treball - Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
16 

- Tècniques d’estudi - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
17 

- Tècniques d’estudi - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
18 

- Tècniques d’estudi 
-   Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
19 

- Activitats del BLOC 6   - Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
20 

- Educació dels valors.  
- Activitats de mediació. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
21 

- Realització i presentació de treball 
- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 

totes les matèries del grup classe. 
- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
22 

- Educació dels valors - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
23 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta de com solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual com del grup 
classe.  

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
24 

- Lliurament de notes. 
- Neteja de taules. 

 
-     Actes d’avaluació 
-     Butlletns de notes 
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r ESO 

3r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
25 

- Recordatori NOFC 
- Revisió generals del segon trimestre 

- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 
- Actes de l’avaluació 

Sessió 
26 

- Revisió de l’organització del temps d’estudi i 
adequació a les pròpies necessitats. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
27 

- Revisió de l’organització del temps d’estudi i 
adequació a les pròpies necessitats. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
28 

- Aplicació d’un qüestionari d’avaluació de 
disciplina. 

- Realització d’un debat per tractar els 
problemes detectats. 

- Negociació d’un compromís de millora. 

- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 
- Actes avaluació 
- Butlletins de notes 

Sessió 
29 

- L'adolescència i els seus problemes.  - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
30 

- Respecte i tolerància. 
- Activitats de mediació. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
31 

- L'adolescència i els seus problemes. - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
32 

- Respecte i tolerància. 
- Activitats de mediació. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
33 

- Explicació dels objectius i funcionament del 
treball de síntesi. 

- Dossiers amb els objectius i orientacions a seguir 
en l’elaboració del treball de síntesi 

Sessió 
34 

- Valoració i avaluació de la tutoria. 
- Lliurament de la documentació per la matrícula 

del proper curs 
- Qüestionari d’avaluació. 

 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals.  
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1r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:........................................................... 

 

1r ESO — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Acollida        

Organització de la classe        

Normes de convivència i de funcionament        

Estructura del Centre        

NOFC        

Elecció de delegats        

Com anem? Preavaluació        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Hàbits d’estudi        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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1r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:........................................................... 

 

1r ESO — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del primer trimestre        

Normes de convivència i funcionament        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Hàbits d’estudi i de treball        

Organització del grup        

Com anem? ½ avaluació        

Organització del temps d’estudi        

Tècniques d’estudi i de treball        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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1r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:............................................................................. 

 

1r ESO — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del segon trimestre        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Normes de convivència del grup        

Hàbits d’estudi        

L’adolescència i els seus problemes        

Com anem? ½ Avaluació        

Valors, normes i disciplina         

Organització personal        

Explicació i consignes treball de síntesi        

Valoració i avaluació de la tutoria        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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 2n ESO 

2n ESO: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 2n ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Facilitar a l’alumnat el 
coneixement i l'exercici dels seus 
drets i deures 

- Presentació del Decret de Drets i 
Deures de l’alumnat 

- Pressentació del Reglament de 
Règim Interior. 

- Decret de Drets i Deures de l’alumnat. 
- NOFC 

- Fomentar les actituds de 
tolerància, respecte i solidaritat 
dins el grup. 

- Realització d'una activitat de 
dinàmica de grup. 

- Activitats de dinàmica de grup. 

- Implicar l'alumnat en els diferents 
àmbits de representativitat del 
Centre. 

- Presentació de candidats i tria de 
delegat. 

- Implicació de l’alumnat en les 
activitats i festes. 

- Document amb les funcions del 
delegat. 

- Fitxa de reflexió. 
- Acta d'elecció (es lliurarà al 

coordinador d’ESO). 

- Fer respectar i tenir cura de les 
instal·lacions escolars com a bé 
comunitari. 

- Realització de la neteja de taules, 
aules i pati. 

- Material de neteja i protecció 

- Orientar l’alumnat pel que fa a la 
confecció del currículum de 
matèries optatives. 

- Explicació dels continguts i 
orientacions de les matèries 
optatives. 

- Tria de les matèries optatives. 
- Realització d'activitats que 

fomentin la presa de decisions. 

- Llista amb les matèries optatives. 

- Desenvolupar l’autoconeixement 
personal i acadèmic de l’alumnat i 
el seu sentit crític respecte a les 
seves possibilitats i interessos . 

- Coneixement personal i acadèmic 
de l’alumnat 

- Jocs de rol 

- Afavorir la cohesió del grup i 
vetllar per què hi hagi un bon 
nivell de cooperació i participació 
en les activitats del Centre i en la 
seva gestió. 

- Participació en les activitats de 
Centre 

 

- Afavorir les condicions perquè 
l’alumnat s’informi i reflexioni 
sobre temes que li afecten 
directament 

- Tractament de temes adients a 
l’edat (eixos transversals) 

 

- Afavorir la coordinació del 
professorat de l'Equip Docent pel 
que fa a l'aplicació de 
metodologies, la introducció de 
tècniques i hàbits d'estudi i els 
criteris d'avaluació, tot revisant i 
actualitzant els acords del curs 
anterior. 

- Reunions periòdiques de l'Equip 
Docent i del professorat tutor 
personal. 

- Ordre del dia per conduir les reunions. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 2n ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Mantenir una relació suficient i 
periòdica amb la família de 
l'alumnat per informar-los del seu 
procés d'aprenentatge i la seva 
assistència a les activitats 
escolars. 

- Preparació de la reunió d’inici de 
curs entre professorat tutor i 
família. 

- Contacte al llarg del curs entre 
tutor i família amb presència o no 
de l’alumnat, segons el cas. El 
tutor disposarà de la informació 
que haurà anat recollint de les 
reunions de l'equip docent per tal 
que la família pugui estar-ne 
assabentada en tot moment. 

- Guió amb els punt a tractar en la 
reunió. 

- Butlletí d’incidències(assistència, 
retards, conductes contràries). 

- Registre de les entrevistes. 

- Mantenir una relació periòdica 
amb els psicòlegs i 
psicoterapeuta que atenen i 
coordinen l’atenció de l’alumnat 
amb NEE 

- Entrevistes individuals i 
seguiment de l’alumnat en el 
marc de les reunions. 

- Graelles d’atenció i seguiment 
individualitzat. 

- Preparar el procés d’avaluació 
- Analitzar els factors que 

intervenen en el procés 
d’aprenentatge 

- Avaluar, reflexionar i solucionar 
els possibles problemes detectats 
a l’avaluació 

- Preparació de la sessió 
d’avaluació. 

- Anàlisi del procés d’aprenentatge 
del grup. 

- Organització de l’aula. 

- Full dels resultats de l’avaluació 
- Acta de l’avaluació 

 
 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 2n ESO 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Acollir l'alumnat i recordar les 
característiques pròpies del curs 

- Presentació de l’alumnat nous. 
- Lliurament i comentari de l'horari 

(crèdits, professorat, 
desdoblaments ...) 

- Repàs de les Normes de 
funcionament del Centre. 

- Repàs de les Normes de 
convivència i les pautes de 
comportament de l'alumnat de 
l'ESO. 

- Explicació dels objectius i 
funcionament de la tutoria 

- Horari. 
- Agenda. 
- Normes de funcionament del Centre. 
- Full justificant d’absències. 

- Ajudar-lo a prendre consciència 
de les dificultats personals i a 
afrontar els propis fracassos i 
errors. 

- Reflexió  a partir dels resultats de 
la preavaluació 

 

- Assessorar i orientar els 
processos d'aprenentatge: 
tècniques d'estudi, d'expressió, 
de comprensió... 

- Introducció de les tècniques 
d'estudi seleccionades 
prèviament. 

 

- Procurar unes condicions el més 
favorables possibles per a 
l'aprenentatge 

- Aplicació d’un qüestionari 
d’avaluació dels valors i normes a 
l’aula. 

- Qüestionari d’avaluació de valors i 
normes a l’aula. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 2n ESO 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Analitzar el rendiment escolar de 
l’alumnat després dels resultats 
de la 1ª avaluació.  

- Balanç de procés d’avaluació: 
reflexió conjunta per tal de 
solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual 
com del grup classe. 

- Guió per reflexionar amb l’alumnat els 
resultats de l’avaluació. 

- Afavorir la reflexió i revisió 
individual dels hàbits de treball de 
l’alumnat 

- Realització d’un qüestionari 
d’hàbits d’estudi. 

- Comentari dels resultats del 
qüestionari. 

- Preparació d’un marc organitzatiu 
que contingui determinats hàbits 
d’estudi (planificació i organització 
de l’estudi, programació del 
treball, concentració, ambient...) 

- Qüestionari d’hàbits d’estudi. 
- Horaris personalitzats. 

- Procurar unes condicions el més 
favorables possibles per a 
l'aprenentatge 

- Aplicació d’un qüestionari 
d’avaluació de disciplina. 

- Realització d’un debat per tractar 
els problemes detectats i 
negociació d’un compromís de 
millora. 

- Qüestionari d’avaluació de disciplina. 

 
 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 2n ESO 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Orientar i determinar pautes 
d’actuació per millorar el 
rendiment escolar. 

- Balanç del procés d’avaluació i 
reflexió conjunta per tal de 
solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual 
com del grup classe.  

- Guió per reflexionar amb l’alumnat els 
resultats de la 2ª avaluació. 

- Afavorir l’autonomia de l’alumnat 
en el seu procés d'aprenentatge 
mitjançant la planificació i 
realització d’activitats que, com el 
treball de síntesi, suposen un 
procés de previsió, disseny, 
càlcul, execució i valoració dels 
resultats assolits. 

- Explicació dels objectius i 
funcionament del treball de 
síntesi. 

- Coordinació juntament amb 
l’equip docent de la formació dels 
grups de l’alumnat que treballaran 
conjuntament en el treball de 
síntesi. 

- Dossiers amb els objectius i 
orientacions a seguir en l’elaboració 
del treball de síntesi. 

- Valorar individualment i col·lectiva 
el desenvolupament personal i 
acadèmic al llarg del curs. 

- Realització d'una enquesta 
perquè l’alumnat faci una 
valoració del seu procés 
d'aprenentatge. 

- Debat per analitzar els resultats. 

- Qüestionari per valorar el procés 
d'aprenentatge. 

- Orientar l’alumnat pel que fa a la 
planificació del seu temps d'oci. 

- Intercanvi d'informació d'activitats 
a realitzar a l'estiu: colònies, 
albergs... 

- Informació sobre les possibles 
opcions d'esbarjo. 

 

- Avaluar el programa de l'acció 
tutorial 

- Realització d'un qüestionari 
d'avaluació. 

- Qüestionari d'avaluació. 
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2n ESO: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n ESO 

1r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Acollida 
12/09 

- Acollida (presentació de l’alumnat i tutor, 
lliurament i comentari de l’horari, 
professorat, desdoblaments, diferències 
entre 1r i 2n…) 

- Horari. 
- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
1 

- Explicació dels objectius de la tutoria. 
- Repàs de les Normes de funcionament del 

Centre 

- NOFC 
- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
2 

- Repàs de les Normes de funcionament del 
Centre 

- Recordar l’estructura de Centre: Consell 
Escolar, Consell de Delegats, 

- NOFC 
- Funcions del Consell de Delegats 
- Funcions del Consell Escolar 

Sessió 
3 

- Preparació de l'elecció de delegat/, tot 
recordant les funcions. 

- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

- Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
4 

- Tècniques d'estudi, d'expressió, de 
comprensió... realitzats a 1r i ampliar-los 
segons les necessitats del curs. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
5 

- Tècniques d'estudi, d'expressió, de 
comprensió... realitzats a 1r i ampliar-los 
segons les necessitats del curs. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
6 

- Activitats del BLOC 6 

- Actes de la pre avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
7 

- Reforç dels processos d'aprenentatge. - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
8 

- Tècniques d’organització del temps 
d’estudi, com estudiar. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
9 

- Preparació d'exàmens: consells, tipus de 
prova... 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
10 

- Activitats de convivència 
- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
11 

- Activitats de convivència 
- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
12 

- Preparació del procés d'avaluació: balanç 
de totes les matèries i del grup classe 

- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n ESO 

2n TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
13 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta de com solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual com de grup 
classe.  

- Actes de l’avaluació 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
14 

- Recordatori NOFC 
- Lliurament de notes 
- Neteja de taules i aula 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
15 

- Revisió de l'organització del temps d'estudi i 
adequar-lo a les pròpies necessitats. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
16 

- Introduir o reforçar les tècniques d'estudi 
(aquelles que l’alumnat o l'equip docent cregui 
convenient). 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
17 

- Introduir o reforçar les tècniques d'estudi 
(aquelles que l’alumnat o l'equip docent cregui 
convenient). 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
18 

- Activitats de convivència. - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
19 

- Activitats del BLOC 6   
- Actes de l’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
20 

- Distribució del temps setmanal - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
21 

- Preparació del procés d'avaluació 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
22 

- Balanç de totes les matèries i del grup classe. - Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
23 

- Balanç del procés d'avaluació i reflexió 
conjunta de com solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual com grup 
classe. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
24 

- Lliurament de notes 
- Neteja de taules i alula 

- Actes de l’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n ESO 

3r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
25 

- Revisió i reestructuracició del temps d’estudi 
Revisió general del 2n Trimestre 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
26 

- Reforçar les tècniques d'estudi (aquelles que 
l’alumnat o l'equip docent cregui convenient). 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
27 

- Reforçar les tècniques d'estudi (aquelles que 
l’alumnat o l'equip docent cregui convenient). 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
28 

- Balanç de l’avaluació 

- Actes avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
29 

- Revisió NOFC - Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
30 

- Coneixer-se a si mateix 
- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  
 

Sessió 
31 

- Intercanvi d'informació d'activitats a realitzar a 
l'estiu: colònies, albergs... Demanar que 
cerquin aquesta informació als organismes 
oficials i altres institucions de la ciutat. 

- Informació sobre les possibles opcions 
d'esbarjo. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
32 

- Activitats de convivència - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
33 

- Explicació dels objectius i funcionament del 
treball de síntesi 

- Dossiers amb els objectius i orientacions a seguir 
en l’elaboració del treball de síntesi 

Sessió 
34 

- Lliurament de la documentació per la matrícula 
del proper curs 

- Valoració i avaluació de la tutoria. 
- Qüestionari d’avaluació. 

 
 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals.  
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2n ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n ESO — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Organització de la classe        

Normes de convivència i de funcionament        

Elecció de delegats        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Com anem? Pre-avaluació        

Hàbits d’estudi        

Presa de decisions        

        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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2n ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n  ESO — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del primer trimestre        

Normes de convivència i funcionament        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Hàbits d’estudi        

Valors, normes i disciplina        

Com anem? ½ avaluació        

Organització del temps d’estudi        

Temps de lleure        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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2n ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n ESO — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del segon trimestre        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Normes de convivència del grup        

Hàbits d’estudi        

L’amistat        

Com anem? ½ Avaluació        

Autoconcepte         

Temps de lleure        

L’amistat        

Explicació del treball de síntesi        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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 3r ESO 

3r ESO: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Aprofundir en el coneixement de 
l’alumnat tant personalment com 
acadèmica (tenint com a punt de 
partida tot el material que ha fet 
aNOFCbar el tutor del curs 
anterior) i orientar-lo pel que fa a 
l’adquisició d’uns bons hàbits 
d’estudi. 

- Actualització de les dades 
personals i acadèmiques de 
l’alumnat. 

- Hàbits d’estudi. Realització d’una 
enquesta a l’alumnat. Posada en 
comú de les respostes i debat 
posterior. 

- Entrevistes al llarg del curs, com a 
mínim un cop per trimestre i 
segons les necessitats o 
característiques que presenti 
cada alumne. 

- Dades personals i acadèmiques de 
l’alumnat. 

- Hàbits d’estudi. 
- Model indicatiu d’entrevista. 

- Afavorir les condicions perquè 
l’alumnat s’informi i reflexioni 
sobre temes controvertits que li 
afecten directament. 

- Xerrades informatives per a la 
seva edat. 

- Activitats de dinàmica de grups. 
Joc de rol. 

- Vídeos, dossiers i altres recursos 
informatius. 

- Xerrades fetes per persones de fora 
del centre sobre un tema determinat. 

- Ajudar-lo a adquirir consciència 
cívica i una actitud tolerant i de 
respecte. 

- Realització d’activitats per avaluar 
el clima de la classe. 

 

- Desenvolupar l’autoconeixement 
personal i acadèmic de l’alumnat i 
ajudar-lo a  prendre consciència 
de les dificultats personals i a 
afrontar els propis fracassos i 
errors. 

- Realització d’activitats que 
fomentin la presa de decisions 
orientades a la tria del currículum 
optatiu segons els seus 
interessos, capacitats i aptituds. 

- Realització d’un test de 
personalitat. 

- Preparació del procés 
d’avaluació: balanç de totes les 
matèries i del grup-classe. 

- Qüestionari d’aptituds i interessos. 
- Test de personalitat. 
- Guió per fer el balanç de l’avaluació. 

- Afavorir la cohesió del grup i 
vetllar perquè hi hagi un bon nivell 
de cooperació i participació en les 
activitats del Centre i en la seva 
gestió 

- Participació en les activitats de 
Centre, ja siguin acadèmiques 
com lúdiques 

- Sortides 
- Festes 
- Concursos 

- Fer respectar i tenir cura de les 
instal·lacions escolars com a bé 
comunitari 

- Realització de la neteja de taules 
i/o aules i pati. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

Programació Anual de Centre 

2020-2021 

CODI: PAT 

DATA: 25/10/2020 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 28 DE 65 

 

 
Doc: 2021_PAC_Annex03_PAT_INS_JB 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (25-oct.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Mantenir una relació suficient i 
periòdica amb la família de 
l’alumnat per informar-los del seu 
procés d’aprenentatge i de la 
seva assistència a les activitats 
escolars. 

- Preparació de la reunió d’inici de 
curs entre professorat tutor i 
família. 

- Contacte al llarg del curs entre 
tutor i família, amb presència o no 
de l’alumnat, segons el cas. El 
tutor disposarà de la informació 
que haurà anat recollint de les 
reunions de l’E. Docent, per tal 
que la família pugui estar-ne 
assabentada en tot moment. 

- Guió amb els punts a tractar a la 
reunió. 

- Butlletí d’incidències. 
- Registre d’entrevistes 

- Tenir cura de la coherència de les 
diferents actuacions docents 
sobre el grup que tutora i 
coordinar les sessions d’avaluació 
del grup. 

- Reunions periòdiques amb l’E. 
Docent aportant propostes 
d’actuació, ja sigui a nivell 
d’hàbits d’estudi, d’aspectes 
transversals o en qualsevol tema 
relacionat amb el seguiment 
individual i de grup del procés 
d’aprenentatge dels seus 
alumnes. 

- Ordres del dia i propostes per a les 
reunions. 

- Mantenir una relació periòdica 
amb els psicòlegs i  
psicoterapeuta que atenen i 
coordinen l’atenció d’alumnes 
amb NEE 

- Entrevistes individuals i 
seguiment de l’alumnat en el marc 
de les reunions. 

- Graelles d’atenció i seguiment 
individualitzat. 

- Preparar el procés d’avaluació 
- Analitzar els factors que 

intervenen en el procés 
d’aprenentatge 

- Avaluar, reflexionar i solucionar 
els possibles problemes detectats 
a l’avaluació 

- Preparació de la sessió 
d’avaluació. 

- Anàlisi del procés d’aprenentatge 
del grup. 

- Organització de l’aula. 

- Full dels resultats de l’avaluació 
- Acta de l’avaluació 

 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Integrar l’alumnat al segon cicle 
de l’ESO, presentar els nous 
companys, el nou  professorat i 
les normes de funcionament del 
centre. 

- Rebuda d’alumnes (presentació, 
marc horari, matèries optatives, 
estructura del segon cicle de 
l’ESO, normes de funcionament). 

- Presentació de l’alumnat nous i 
del tutor mitjançant una activitat 
que afavoreixi el coneixement 
mutu. 

- Repàs de les Normes del 
funcionament del Centre. 

- Presentació i explicació del NOFC 
- Explicació dels objectius de la 

tutoria grup/classe i de la 
tutoria/entrevistes. 

- Horari. 
- NOFC (canvis respecte a S1 I S2) 
- Activitat de dinàmica de grups per 

aconseguir una millora de la 
coneixença entre companys de la 
classe. 

- Normes del funcionament del Centre. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Millorar l’autoconeixement de 
l’alumnat i la seva iniciativa 
personal en el procés 
d’aprenentatge i anar adequant el 
currículum a cada alumne segons 
els seus ritmes evolutius, de 
capacitats intel·lectuals i 
d’interessos. 

- Orientació i tria de matèries 
optatives. 

- Entrevistes per orientar l’elecció 
del currículum, a partir d’una 
reflexió prèvia que obligui 
l’alumnat a fer una argumentació. 

- Llistat de matèries optatives. 
 

- Establir canals de comunicació i 
de relació entre els diversos grups 
i entre el grup i el professorat i 
tractar els valors democràtics i les 
normes en què es basa la 
convivència en el Centre. 

- Explicació de les normes en què 
es basa la convivència en el 
Centre. 

- Repàs del decret dels drets i 
deures de l’alumnat. 

- Tria de delegats tot fent-los 
reflexionar sobre les seves 
funcions. 

- Sortida de tutoria per afavorir el 
coneixement entre companys i 
professorat. 

- Drets i deures de l’alumnat. 
- Funcions del delegat. 
- Acta d'elecció de Delegat que caldrà 

lliurar a Coordinador ESO. 

 
 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Fer descobrir a l’alumnat 
mitjançant els resultats de la 1ª 
avaluació, el seu nivell de 
rendiment escolar, les pròpies 
aptituds i la importància de la 
seva actitud 

- Balanç del procés d’avaluació i 
reflexió per tal de solucionar els 
problemes detectats tant a nivell 
individual com del grup classe. 

- Entrevistes individuals amb alumnes 
i amb les famílies a partir dels 
resultats de l’avaluació per tal de 
millorar el seu procés educatiu. 

- Guió per reflexionar amb l’alumnat 
els resultats de l’avaluació. 

- Afavorir la cohesió del grup i 
vetllar perquè hi hagi un bon 
nivell de cooperació i 
participació en les activitats del 
centre i en la seva gestió. 

- Realització d’activitats de dinàmica 
de grups.  

- Participació en les festes i activitats 
del Centre. 

 

- Millorar l’autoconeixement de 
l’alumnat i la seva iniciativa 
personal en el procés 
d’aprenentatge i anar adequant 
el currículum a cada alumne 
segons els seus ritmes 
evolutius, de capacitats 
intel·lectuals i d’interessos. 

- Orientació i tria de matèries 
optatives. 

- Entrevistes per orientar l’elecció del 
currículum, a partir d’una reflexió 
prèvia que obligui l’alumnat a fer una 
argumentació. 

- Llistat de matèries optatives. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 3r ESO 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Tenir coneixement de l’evolució de 
l’alumnat per tal d’orientar-los i 
buscar pautes d’actuació per 
millorar el rendiment escolar. 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta per tal de solucionar els 
problemes detectats tant a nivell 
individual com de grup classe. 

- Guió per reflexionar 
conjuntament amb l’alumnat 
els resultats de l’avaluació. 

- Afavorir la cohesió del grup i vetllar 
perquè hi hagi un bon nivell de 
cooperació i participació en les 
activitats del centre i en la seva 
gestió. 

- Realització d’activitats de dinàmica de 
grups. Jocs de rol. 

- Organització i preparació de la festa de 
final de curs. 

 

- Afavorir l’autonomia de l’alumnat en 
el seu procés d’aprenentatge per 
mitjà de la planificació i realització 
d’activitats que com el treball de 
síntesi, suposen un procés de 
previsió, disseny, càlcul, execució i 
valoració dels resultats assolits. 

- Explicació dels objectius i funcionament 
del treball de síntesi. 

- Coordinació juntament amb l’equip 
docent, de la formació dels grups 
d’alumnes que treballaran en el treball 
de síntesi. 

 

- Avaluar el programa de l’acció 
tutorial. 

- Realització d'un qüestionari d'avaluació. - Qüestionari d'avaluació. 
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3r ESO: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 3r ESO 

1r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Acollida 
12/09 

- Acollida (presentació de l’alumnat i tutor, 
lliurament i comentari de l’horari, professorat, 
desdoblaments…) 

- Horari. 

Sessió  
1 

- Explicació dels objectius de la tutoria. 
- Repàs de les Normes de funcionament del 

Centre. 

- NOFC  
- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
2 

- Recordar estructura del Centre: Consell 
Escolar, Consell de Delegats. 

- Funcions del Consell Escolar 
- Funcions del Consell de Delegats 

Sessió 
3 

- Preparació de l’elecció de Delegat. 
- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
4 

- Establiment d’un horari  personal setmanal - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
5 

- Realització d’una enquesta sobre hàbits 
d'estudi. 

- Orientació en l’elecció del currículum a partir 
d’una reflexió prèvia que obligui l’alumnat a 
fer una argumentació. 

 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
6 

- Activitats del BLOC 5 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
7 

- Realització d’una enquesta sobre hàbits 
d'estudi. 

- Orientació en l’elecció del currículum a partir 
d’una reflexió prèvia que obligui l’alumnat a 
fer una argumentació. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
8 

- Activitats de convivència - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
9 

- Activitats de convivència - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
10 

- Preparació del procés d'avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
11 

- Preparació del procés d'avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe. 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
12 

- Activitats de convivència - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 3r ESO 

2n TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
13 

- Recordatori de les normes del Centre - Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
14 

- Balanç del procés d'avaluació  
- Entrega de notes 
- Neteja de taules. 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
15 

- Introducció de tècniques d’estudi  - Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
16 

- Realització d’un qüestionari per treballar les 
tècniques d’estudi i posada en comú. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
17 

- Realització d’un qüestionari per treballar les 
tècniques d’estudi i posada en comú. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
18 

- Activitats de convivència 
- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
19 

- Balanç del procés d'avaluació  
- Lliurament de notes 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 
 

Sessió 
20 

- Orientació i planificació del nostre temps - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
21 

- Orientació i planificació del nostre temps - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
22 

- Resolució de conflictes - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
23 

- Preparació del procés d'avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe. 

- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
24 

- Lliurament de notes. 
- neteja de taules i aula 

- Actes d’avaluació 
- Butlleins de notes 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 3r ESO 

3r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
25 

- Revisió i balanç del segon trimestre 
- Recordatori NOFC 

- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
26 

- Preparació d’exàmens: consells, tipus de 
proves 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
27 

- Preparació d’exàmens: consells, tipus de 
proves… 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
28 

- Balanç de l’avaluació 
- Lliurament de notes. 
 

- Actes d’avaluació 
- Butlleins de notes 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
29 

- Setmana d’activitats 
- Organització i planificació del temps d’estudi. 

- Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
30 

- Orientació acadèmica - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
31 

- Orientació acadèmica - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
32 

- Orientació acadèmica - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
33 

- Explicació dels objectius i funcionament del 
Treball de Síntesi. 

- Dossiers amb els objectius i orientacions a seguir 
en l’elaboració del Treball de Síntesi 

Sessió 
34 

- Valoració i avaluació de la tutoria. 
- Lliurament de la documentació per la 

matrícula del proper curs 
- Qüestionari d’avaluació. 

 
 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals. 
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3r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

3r ESO — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Organització de la classe        

Normes de convivència i de funcionament        

Elecció de delegats        

Tècniques d’estudi        

Com anem? Preavaluació        

Hàbits d’estudi        

Presa de decisions        

Rendiment acadèmic        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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3r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

3r ESO — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del primer trimestre        

Normes de convivència i funcionament        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Hàbits i tècniques d’estudi        

Valors, normes i disciplina        

Com anem? ½ avaluació        

Organització i planificació del temps d’estudi        

Test de personalitat. Aptituds        

Resolució de conflictes        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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3r ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

3r ESO — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del segon trimestre        

Ús, control i revisió de l’agenda        

Normes de convivència del grup        

Hàbits d’estudi        

Planificació del temps d’estudi        

Com anem? ½ Avaluació        

Rendiment acadèmic        

Treball de Síntesi        

Orientació del currículum        

        

        

        

XERRADES        

        

        

        

        

        

Observacions i incidències 
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 4t ESO 

4t ESO: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 4t ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Afavorir les condicions perquè 
l’alumnat s’informi i reflexioni en 
profunditat sobre temes que li afecten 
directament. 

- Xerrades informatives adequades a la 
seva edat. 

- Activitats de dinàmica de grups. Joc de 
rol. 

- Vídeos, dossiers i altres 
recursos informatius. 

- Xerrades fetes per persones 
de fora del centre sobre un 
tema determinat. 

- Joc de rol al voltant del 
mateix tema. 

- Qüestionari per valorar i 
debatre els aspectes tractats 
en el tema. 

- Afavorir la cohesió del grup i vetllar 
perquè hi hagi un bon nivell de 
cooperació i participació en les 
activitats del centre i en la seva 
gestió. 

- Organització de debats que fomentin la 
participació i reflexió de tot l’alumnat i 
que desvetllin el seu sentit crític. 

- Participació en les festes del trimestre 
entre altres raons per recollir diners per 
autofinançar-se el viatge. 

- Pautes del debat. 

- Afavorir la participació de l’alumnat en 
l’elaboració del projecte del viatge de 
final de curs. 

- Explicació dels objectius del viatge de 
final de curs, de com fer el projecte del 
viatge i de possibles formes de 
finançament. 

- Seguiment de la planificació del viatge. 

- Guió on figuren aspectes a 
tenir en compte a l’hora 
d’organitzar un viatge. 

- Publicitat amb diverses 
propostes per la recollida de 
diners per al viatge. 

- Fer respectar i tenir cura de les 
instal·lacions escolars com a bé 
comunitari 

- Realització de la neteja de taules i/o 
aules i pati. 

 

- Mantenir una relació suficient i 
periòdica amb la família de l’alumnat 
per informar-los del seu procés 
d’aprenentatge i de la seva 
assistència a les activitats escolars. 

- Preparació de la reunió entre 
professorat tutor i família  

- Contacte al llarg del curs entre tutor i 
família, amb presència o no de 
l’alumnat, segons el cas. El tutor 
disposarà de la informació que haurà 
anat recollint de les reunions de l’E. D., 
per tal que la família pugui estar-ne 
assabentada en tot moment. 

- Guió amb els punts a tractar 
a la reunió. 

- Butlletí d’incidències. 

- Tenir cura de la coherència de les 
diferents actuacions docents sobre el 
grup que tutora i coordinar les 
sessions d’avaluació del grup. 

- Reunions periòdiques amb l’equip 
docent aportant propostes d’actuació, ja 
sigui a nivell d’hàbits d’estudi, 
d’aspectes transversals o en qualsevol 
tema relacionat amb el seguiment 
individual i de grup del procés 
d’aprenentatge dels seus alumnes. 

- Ordres del dia i propostes 
per a les reunions. 

- Mantenir una relació periòdica amb 
els psicòlegs i  psicoterapeuta que 
atenen i coordinen l’atenció 
d’alumnes amb NEE 

- Entrevistes individuals i seguiment 
d’aquests alumnes en el marc de les 
reunions de l’equip docent. 

- Graelles d’atenció i 
seguiment individualitzat. 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 4t ESO 

COMUNS AL LLARG DEL CURS 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Preparar el procés d’avaluació 
- Analitzar els factors que intervenen 

en el procés d’aprenentatge 
- Avaluar, reflexionar i solucionar els 

possibles problemes detectats a 
l’avaluació 

- Preparació de la sessió d’avaluació. 
- Anàlisi del procés d’aprenentatge del 

grup. 
- Organització de l’aula. 

- Full dels resultats de 
l’avaluació 

- Acta de l’avaluació 

 
 
 
 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 4t ESO 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Recordar i presentar les novetats i les 
característiques pròpies del curs. 

- Presentació de l’alumnat nous i 
repetidors.  

- Explicació de les diferències entre 3r i 
4t d’ESO. 

- Lliurament i comentari de l’horari. 
- Repàs de les Normes de funcionament 

del Centre. 
- Repàs del decret de drets i deures de 

l’alumnat. 
- Explicació dels objectius de la tutoria. 

- Horari. 
- Document amb el decret de 

drets i deures de l’alumnat. 
- Document amb les Normes 

del funcionament del Centre. 

- Establir canals de comunicació i de 
relació entre els diversos grups i entre 
el grup i el professorat i tractar els 
valors democràtics i les normes en 
què es basa la convivència en el 
centre. 

- Tria de delegats tot recordant-los les 
seves funcions. 

- Sortida de tutoria juntament amb el 
Departament d’E.Física per afavorir el 
coneixement entre companys i 
professorat. 

- Repàs de les Normes de convivència. 

- Funcions del delegat. 
- Acta d'elecció. 
- Normes de convivència. 

- Continuar desenvolupant 
l’autoconeixement personal i 
acadèmic de l’alumnat i ajudar-lo a 
prendre consciència de les dificultats 
personals i a afrontar els propis 
fracassos i errors. 

- Realització d’activitats que fomentin la 
presa de decisions orientades cap a 
l’opció acadèmica que l’alumnat podrà 
prendre en acabar l’ESO, segons els 
seus interessos, capacitats i aptituds. 

- Entrevistes individuals amb l’alumnat. 
- Preparació del procés d’avaluació: 

balanç de totes les matèries i del grup 
classe. 

- Qüestionaris d’aptituds i 
interessos. 

- Guió per fer el balanç de 
l’avaluació 
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 4t ESO 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Tenir coneixement de l’evolució de 
l’alumnat per tal d’orientar-los i 
buscar pautes d’actuació per millorar 
el rendiment escolar. 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta per tal de solucionar els 
problemes detectats tant a nivell 
individual com del grup classe. 

- Entrevistes personals tant amb la família 
com amb alumnes, a partir dels resultats 
de l’avaluació de cara a millorar el seu 
procés educatiu. 

- Guió per reflexionar 
conjuntament amb l’alumnat 
els resultats de l’avaluació. 

- Continuar desenvolupant 
l’autoconeixement personal i 
acadèmic de l’alumnat i ajudar-lo a 
prendre consciència de les dificultats 
personals i a afrontar els propis 
fracassos i errors. 

- Realització d’activitats que fomentin la 
presa de decisions orientades a la tria 
cap a l’opció acadèmica que l’alumnat 
podrà prendre en acabar l’ESO, segons 
els seus interessos, capacitats i aptituds. 

- Entrevistes individuals amb l’alumnat. 
- Preparació del procés d’avaluació: 

balanç de totes les matèries i del grup 
classe. 

- Qüestionaris d’aptituds i 
interessos. 

- Guió per fer el balanç de 
l’avaluació 

- Informar sobre el ventall de 
professions: activitats, funcions, 
estudis, perspectives laborals, 
possibilitats de promoció, etc. I 
afavorir i desenvolupar estratègies 
efectives per a la presa de 
decisions. 

- Realització d’una enquesta per tal 
d’introduir el tema de les sortides 
professionals i/o acadèmiques. 

- Informació sobre el sistema educatiu i els 
plans d’estudi vigents (xerrada sobre el 
funcionament i el contingut dels diferents 
batxillerats i cicles formatius, visita al 
Saló de l’Ensenyament ...). 

- Entrevistes individuals amb alumnes per 
tal d’ajudar-los en la seva posterior 
elecció professional o acadèmica. 

- Informació sobre l’estructura del sistema 
educatiu i la seva connexió amb el món 
laboral, vinculant les opcions 
cuNOFCculars amb les sortides 
professionals. 

- Informació sobre les diferents famílies 
professionals i les seves 
característiques, com també la seva 
legislació laboral. 

- Informació sobre el món laboral, 
professions i característiques. 

- Qüestionari sobre sortides 
professionals. 

- Fulletons i opuscles de tot 
tipus sobre els batxillerats i 
cicles formatius, estudis 
universitaris i sobre el món 
laboral. 

- Preinscripcions al batxillerat 
o cicles formatius. 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 4t ESO 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL DE SUPORT 

- Informar i ajudar l’alumnat a fer una 
elecció equilibrada del currículum per 
als seus estudis de batxillerat. 

- Elecció del currículum per part de tot 
l’alumnat que faran batxillerat.  

- Documentació sobre els 
estudis universitaris i/o 
cicles formatius. 

- Currículums amb les 
matèries de modalitat i 
optatives recomanades o 
molt recomanades segons la 
sortida acadèmica triada. 

- Avaluar el programa de l’acció 
tutorial. 

- Realització d'un qüestionari d'avaluació. - Qüestionari d'avaluació. 
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4t ESO: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 4t ESO 

1r TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Acollida 
12/09 

- Acollida (presentació alumnes i tutor, 
lliurament i comentari  de l’horari, 
professorat, desdoblaments, explicació de 
diferències entre 3r i 4t . 

- Horari 

Sessió 
1 

- Explicació dels objectius de la tutoria.  
- Repàs de les Normes de funcionament del 

Centre. 

- NOFC 
- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
2 

- Recordar l’estructura del Centre: Consell 
escolar i Consell de Delegats  

- Reunió viatge 

- Funcions del Consell de Delegats. 
- Funcions del Consell Escolar  

Sessió 
3 

- Preparació de l’elecció de Delegat. 
- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

- Activitats del BLOC 2 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
4 

- Realització d’activitats per treballar la 
memòria. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
5 

- Realització d’activitats per treballar la 
memòria. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
6 

- Balanç de la preavaluació  
- Acta de la preavaluació 
- Butlletins de notes 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
7 

- Realització d’activitats per treballar la 
memòria. 

- Activitats del BLOC 6 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
8 

- Realització d’activitats que fomentin la presa 
de decisions orientades a la tria del 
currículum variable i també cap a l’opció 
acadèmica que l’alumnat podrà seguir en 
acabar l’ESO. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
9 

- Activitats de convivència i mediació - Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
10 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
11 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe 

- Activitats del BLOC 4 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
12 

- Balanç del procés d’avaluació i reflexió 
conjunta de com solucionar els problemes 
detectats tant a nivell individual com del grup 
classe. 

- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria  
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 4t ESO 

2n TRIMESTRE 

DATA ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
13 

- Realització d’una enquesta per introduir el 
tema de les sortides professionals i/o 
acadèmiques. 

- Reunió viatge 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
14 

- Recordatori NOFC 
- Lliurament de notes 
- Neteja de taules i aula 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins 
- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
15 

- Planificació i organització del nostre temps. - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
16 

- Planificació i organització del nostre temps - Activitats del BLOC 3 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
17 

- Realització d’activitats que fomentin la presa 
de decisions orientades a la tria del 
currículum variable i també cap a l’opció 
acadèmica que l’alumnat podrà seguir en 
acabar l’ESO. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
18 

- Realització d’activitats que fomentin la presa 
de decisions orientades a la tria del 
currículum variable i també cap a l’opció 
acadèmica que l’alumnat podrà seguir en 
acabar l’ESO. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
19 

- Balanç de l’avaluació 
- Fira de Lleida FP 

- Actes d’avaluació 
- Butlletins 
- Activitats del BLOC 1 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
20 

- Realització d’activitats per treballar 
l’autoconcepte  

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
21 

- Realització d’activitats per treballar 
l’autoconcepte. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
22 

- Preparació del procés d’avaluació: balanç de 
totes les matèries i del grup classe. 

- Reunió viatge 
- Activitats del BLOC 5 de la carpeta de tutoria  

Sessió 
23 

- Realització d’activitats per treballar 
l’autoconcepte. 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
24 

- Lliurament de notes 
- Visita al Saló de l’Ensenyament 

- Actes avaluació 
- Butlletins de notes 
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TEMPORITZACIÓ TUTORIA 4t ESO 

3r TRIMESTRE 

DATA  ACTIVITATS MATERIAL DE SUPORT 

Sessió 
25 

- Neteja de taules i aula 
- Activitats de convivència i de mediació 

- Activitats del BLOC 8 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
26 

- Realització d’una enquesta perquè l’alumnat 
faci una valoració del seu procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa. Debat per 
analitzar els resultats. 

- Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
27 

- Enquesta pre inscripció BTX i CF - Enquesta 

Sessió 
28 

- Orientació professional i laboral - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
29 

- Orientació professional i laboral - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
30 

- Xerrada Institut Guttmann  

Sessió 
31 

- Orientació professional i laboral - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
32 

- Orientació professional i laboral - Activitats del BLOC 7 de la carpeta de tutoria 

Sessió 
33 

- Explicació dels objectius i funcionament del 
Crèdit de Recerca. 

- Dossiers amb els objectius i orientacions a seguir 
en l’elaboració del Crèdit de Recerca. 

Sessió 
34 

- Valoració i avaluació de la tutoria. 
- Reunió viatge 

- Qüestionari d’avaluació. 

 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals.  
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4t ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

4t ESO — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Organització de la classe        

Normes de convivència i de funcionament        

Elecció de delegats        

Hàbits  i tècniques d’estudi         

Com anem? Preavaluació        

Presa de decisions        

Rendiment acadèmic        

        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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4t ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

4t ESO — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del primer trimestre        

Normes de convivència i funcionament        

La memòria        

Hàbits i tècniques d’estudi        

Com anem? ½ avaluació        

Els meus interessos professionals        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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4t ESO: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

4t ESO — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del segon trimestre        

Normes de convivència i funcionament        

Presa de decisions        

I en acabar l’ESO, què?         

Els meus interessos professionals        

Orientació laboral i professional        

Explicació del Crèdit de Recerca        

Valoració de la tutoria        

        

        

        

        

        

        

        

XERRADES        

        

        

Observacions i incidències 
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 1r BTX 

1r BTX: Seqüenciació i Temporització Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r BTX  

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

1 - Acollir el  grup de tutoria. 

- Presentació del professor-tutor 
- Presentació de l’alumnat 
- Lliurament i comentari de l'horari 

del curs: professorat, matèries, 
aules... 

- Calendari 
- Explicació del funcionament de la 

tutoria 
- Explicació de les característiques 

del cicle d'estudis que inicien i de 
la modalitat que han escollit 

- Presentació dels càrrecs del 
centre (director, cap d'estudi...) 

- Repartir i introduir vouchers 
internet per alumnes. 

- Llistat dels alumnes 
- Horari 
- Calendari acadèmic 
- Plànol de l’institut 
- Ordinadors alumnes 
 

2 

- Aprofundir en el 
coneixement de l’alumnat 

- Sistematitzar les dades 
personals, acadèmiques. 

- Aplicació d'un qüestionari amb 
dades personals, familiars, 
acadèmiques, socials... 

- Fitxa individual 

3 

- Recordar l'estructura de 
gestió del centre 

- Implicar  l'alumnat en la 
dinàmica escolar d'acord 
amb les normes internes 

- Explicació de les diferents normes 
de funcionament intern del centre: 
assistència, puntualitat, 
manteniment i conservació de les 
instal·lacions... 

- Especial insistència en les 
normes específiques per aquest 
nivell i en les possibles novetats 
pel curs que comença: Normes 
d’aplicació de proves a Btx. 

- NOFC 
- Full d'activitat per treballar la 

normativa 
- Normes d’aplicació de proves a 

Btx. 

4 
- Escollir delegat i sotsdelegat 
- Reflexionar sobre les seves 

funcions 

- Discussió de les qualitats del 
delegat 

- Presentació de candidatures 
- Constitució de la mesa electoral 
- Votació, recompte i nomenament 

del delegat i sotsdelegat 
- Elaboració de l'acta 
- Elaboració de les normes per 

treballar en grup 

- Qüestionari  
- Paperetes 
- Model d'acta 
- Document drets i deures del 

delegat 
- Trio amb responsabilitat el meu 

delegat 

5 

- Facilitar a l’alumnat el 
coneixement i l'exercici del 
seus drets i deures com a 
membres de la comunitat 
educativa 

- Fomentar l'esperit de 
convivència i responsabilitat 

- Presentació del decret sobre drets 
i deures 

 
- Qüestionari sobre drets i 

deures dels alumnes 

- 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. 
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SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r BTX  

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

6 
- Conscienciar l’alumnat  de la 

seva situació acadèmica: 
hàbits d'estudi i de treball 

- Orientació general sobre 
l'organització del temps i els 
hàbits d'estudi 

- Habituar l’alumnat a l'autocrítica 
- Elaboració d'un pla personal de 

treball setmanal 
- Comprensió teòrica de pautes per 

millorar el rendiment escolar 

- Qüestionari sobre els hàbits 
d’estudi 

- Tècniques d’estudi. La 
planificació  

- Com organitzar el temps 
d’estudi  

- Com ha de ser el lloc d’estudi? 

7 

- Millorar el rendiment en la 
preparació i realització 
d'exàmens 

- Fomentar la disciplina 
personal  

- Potenciació del rendiment 
personal del binomi temps-estudi 

- Aprenentatge de les estratègies 
bàsiques per a la realització 
d'exàmens 

- Valoració de la presentació en la 
nota de l'examen 

- Familiaritzar-se amb les "manies" 
de cada professor 

- Qüestionari d'hàbits d'estudi 
- Document sobre normes 

bàsiques per la preparació i 
realització d'exàmens 

8 

- Ensenyar a alliberar les 
tensions i ansietat 

- Aconseguir una tranquil·litat 
mental per mantenir l'atenció 

- Iniciar l’alumnat en 
l'autosuggestió positiva 

- Descripció de la tècnica de 
relaxació 

- Realització de l'exercici dins de la 
classe o al gimnàs del centre 

- Exercici de relaxació 

9 

- Preparar l'avaluació  
- Fomentar la participació en 

el procés d'aprenentatge 
- Analitzar el conjunt de 

factors que intervenen en el 
procés educatiu 

- Preparació de la sessió 
d'avaluació i possible selecció  
d'una proposta d'observació per a 
cada alumne 

- Anàlisi del procés d'aprenentatge 
a l'aula: 

- actitud professor i alumne 
- tipus de programació 
- mètode didàctic i material de 

suport 
- organització de l'aula 
- Realització d'un qüestionari 

d'autoavaluació 

- Activitats d'autoavaluació 
- Graella d’autoavaluació 
- Full de propostes de l’alumnat 
- Full de resultats de les 

avaluacions 

10 
- Treballar els resultats de 

l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació  

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d'avaluació 
- Papereta personal de les 

qualificacions 
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SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r BTX  

2n TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

11 

- Conèixer les tècniques i 
procediments de la presa 
d'apunts 

- Afavorir l'atenció i capacitat 
de concentració activa de 
l’alumnat 

- Exposició mitjançant un debat 
obert sobre les dificultats 
concretes per part de l’alumnat 

- Descripció de pautes per  a la 
presa d'apunts 

- Importància de la captació 
d'idees, més que les paraules, 
durant les explicacions a classe 

- Document: "Prendre apunts" 

12 
- Reforçar les tècniques de 

treball: “Aprendre teoria” 

- Repàs de les tècniques de treball 
d'acord amb el interès personal 
de cada alumne 

- Caràcter de la sessió totalment 
individual i voluntari 

- Dossier: "Tècniques d’estudi. 
Aprendre teoria" 

13 

a 

18 

- Establir una comunicació 
amb l’alumnat per tal de 
trobar una solució òptima 

- Entrevista personal per tractar 
diferents aspectes: 

- rendiment acadèmic 
- problemes de disciplina 
- faltes d'assistència 
- Seguiment del procés d'integració 

personal i acadèmica de cada 
alumne tant al grup com a la nova 
etapa 

- Detecció dels conflictes entre 
l’alumnat i els seus companys, 
entre l’alumnat i el professorat 

- "Pautes d'entrevista a alumnes" 
(Departament d'Ensenyament) 

- Fitxa d'entrevista 
- Model indicatiu de preguntes 

per motivar el diàleg 
- Entrevistador: qüestionari 

d'autocontrol 

19 

- Comprovar i analitzar el grau 
de compliment  que s'havia 
programat en la primera 
avaluació 

- Proposar tasques 
correctores pel proper 
trimestre 

- Determinar el nivell 
d'exigència, pensant en 
l'avaluació final i la promoció 
de curs 

- Preparació de la sessió de la 
segona avaluació 

- Full de propostes de l’alumnat 
- Full de resultats de l'avaluació: 

recompte de la primera i 
segona avaluació  

20 
- Treballar els resultats de la 

segona avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d'avaluació  
- Papereta personal de les 

qualificacions 
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SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r BTX  

3r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

21 
- Reflexionar sobre els valors 

ètics a l'aula  

- Afavoriment en l’alumnat d'un 
comportament ètic pel que fa a 
l'àmbit escolar 

- Realització d'un treball individual i 
posterior debat en comú 

- Qüestionari individual  
- Document pel tutor  
- Les lleis dels alumnes 

22 

- Aprofundir en la situació 
personal i de l'entorn 

- Treballar els propis valors 
com ésser social 

- Adquirir consciència cívica i 
una actitud tolerant i de 
respecte.. 

- Fer-los reflexionar sobre els drets 
fonamentals de la seva jerarquia 
de valors, criteris personals i 
capacitat crítica... 

- Reflexió i treball sobre els 
principis morals que orienten el 
comportament social  

- Comprensió de la relació 
establerta entre l'acció i l'ètica. 

- Elaboració d'una llista dels valors 
dels joves 

- Treball sobre un text que parla de 
les bretolades 

- Reconeixement dels propis 
valors 

- Article “Jóvenes en crisis: 
Buscan más ocio y sexo, pero 
son menos solidarios y 
generosos” 

- Article “La crisi de valores de 
los jóvenes” 

23 

- Reforçar l'autoconeixement i 
autoestima 

- Treballar la problemàtica 
dels joves d'entre 16 i 17 
anys 

- Realització d'activitats per 
treballar l'autoconcepte i 
l'autoestima 

- Potenciació de les qualitats 
positives de l’alumnat 

- Test de l’autoestima de 
Rosemberg 

- Document: "Autoconeixement i 
autoestima" 

24 

- Realitzar i presentar 
correctament un treball 

- Potenciar l'esperit de 
recerca, pulcritud i ordre en 
la presentació de treballs 

- Lliurament i comentari de les 
normes 

- Orientació en les diferents 
tècniques necessàries per 
l'elaboració d'un treball de recerca 

- Utilització correcta de la 
bibliografia, fitxes, documentació 

- Saber citar les fonts bibliogràfica 

- Document: "Com presentar un 
treball acadèmic" 

- Document: "Com fer un treball" 

25 

26 

i 

27 

- Informar de l'obligatorietat 
del treball de recerca en el 
marc del Batxillerat 

- Sensibilitzar sobre la 
importància d'un treball de 
recerca 

- Afavorir l'autonomia de 
l’alumnat en el seu procés de 
decisió  per triar el tema que 
desenvoluparà en el treball 
de recerca 

- Informar dels objectius 
generals del treball de 
recerca 

- Explicació dels objectius i 
funcionament del treball de 
recerca. 

- Elaboració, presentació i 
avaluació del treball de recerca 

- -Xerrada d’orientació TdR. 

- Document: "Com fer un treball 
de recerca" 

28 

- Informar dels estudis de 2n 
de BTX  

- Fomentar la presa de decisió  
- Orientar la tria de matèries 

optatives de cara a l'estudi 
futur 

- Orientació acadèmica i 
professional que presenten els 
diferents batxillerats 

- Realització d'activitats per orientar 
l'elecció del currículum variable.  

- Procés d'elecció de variables i 
presentació de l'oferta 

- Valoració final de trimestre i de tot 
el curs 

- Entrevista individual  
- Coneixement del món laboral 

- Xerrada informativa 
- Qüestionari 
- Activitats 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

Programació Anual de Centre 

2020-2021 

CODI: PAT 

DATA: 25/10/2020 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 
VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 50 DE 65 

 

 
Doc: 2021_PAC_Annex03_PAT_INS_JB 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (25-oct.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r BTX  

3r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

29 
- Observar l'evolució del 

procés d'aprenentatge 

- Reflexió personal del procés 
d'ensenyameny-aprenentatge 

- Consolidació  d'un inventari  de 
actituds vers l'estudi 

- Activitat 1: "L'aprenentatge" 
- Activitat 2: "Inventari d'actituds" 

30 

- Avaluar el programa de 
l'acció tutorial de primer de 
Batxillerat 

- Valoració final de la tutoria: curs, 
activitats, tutor, alumnes, 
actituds... 

- Qüestionari per avaluar  la 
tutoria 

 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals. 
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1r BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

1r BTX — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Acollida del grup de tutoria        

Fitxa personal + Vouchers alumnes        

Normes de funcionament de centre + Normes Btx        

Enquestes de satisfacció Inici de curs        

Elecció de delegat        

Drets i deures de l’alumnat        

Pla personal d’estudi        

Hàbits d’estudi        

Exercici de relaxació        

Preparació de l’avaluació        

Resultats de l’avaluació        

Xerrades:        

“Marató de TV3”        

“Violècia de gènere”        

        

        

        

        

Observacions i incidències  
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1r BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

1r BTX — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del 1r Trimestre (Lliurament de notes)        

Tècnica d’estudi. Presa d’apunts        

Com preparar exàmens        

Valors, normes i disciplina        

Orientació a les proves d’accés de CFGS        

Preparació de l’avaluació        

Xerrades:        

“Preserva’t (Antisida)”        

“Somies en veure món”        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Observacions i incidències  
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1r BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

1r BTX — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del 2n Trimestre (Lliurament de notes)        

Ètica a l’aula        

Reconeixement dels propis valors        

Autoconcepte – autoestima        

Tècnica d’estudi. Realització i presentació de treballs        

Què és un Treball de recerca. Elecció del tema        

Estructura del Treball de recerca        

Xerrada d’Orientació Treball de Recerca        

Orientació per al 2n BTX        

Preparació de l’avaluació        

Xerrades:        

“Responsabilitat civil (riscos i joves)”        

Entregar i explicar Documentació de Final de Curs        

Avaluar Pla d’Acció Tutorial (Enquestes)        

Enquestes de Satisfacció Final de Curs        

        

        

        

Observacions i incidències  
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 2n BTX 

2n BTX: Seqüenciació i Temporització Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n BTX  

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

1 - Acollir el grup de tutoria 

- Presentació del professor-tutor 
- Presentació de l’alumnat  
- Lliurament i comentari de l'horari 

del curs: professorat, aules, 
matèries... 

- Calendari 
- Explicació del funcionament de la 

tutoria 
- Explicació de les característiques 

del cicle que inicien 
- Presentació dels càrrecs del 

centre (director, cap d'estudi...) 
- Entregar i introduir vouchers 

alumenes. 

- Horari 
- Llista de l’alumnat 
- Calendari acadèmic 
- Plànol de l’institut 
- Ordinadors alumnes 

2 

- Aprofundir en el 
coneixement de l’alumnat 

- Sistematitzar les dades 
personals, acadèmiques 

- Aplicació d'un qüestionari amb 
dades personals, familiars, 
acadèmiques, socials... 

- Fitxa individual 

3 

- Recordar l'estructura de 
gestió del centre 

- Implicar l'alumnat en la 
dinàmica escolar d'acord 
amb les normes internes 

- Facilitar a l’alumnat el 
coneixement i l'exercici  dels 
seus drets i deures com a 
membres de la comunitat 
educativa 

- Fomentar l'esperit de 
convivència i responsabilitat 

- Explicació de les diferents normes 
de funcionament intern del centre: 
assistència, puntualitat, 
manteniment i conservació de les 
instal·lacions... 

- Especial insistència en les 
normes específiques per aquest 
nivell i en les possibles novetats 
pel curs que comença: normes 
d’aplicació de proves a Btx. 

- Presentació del decret sobre drets 
i deures 

- NOFC 
- Document “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” 

- Normes generals d’aplicació de 
proves a Batxillerat. 

4 
- Escollir delegat i sotsdelegat 
- Reflexionar sobre les seves 

funcions 

- Presentació de candidatures 
- Constitució de la mesa electoral 
- Votació, recompte i nomenament 

del delegat i sotsdelegat 
- Elaboració de l'acta 

- Paperetes 
- Model d'acta 
- Document drets i deures del 

delegat 

5 

- Recordar la normativa del 
Batxillerat 

- Informar de l'estructura de 
l'exercici de PAU 

- Informar dels estudis 
universitaris (diplomatures, 
llicenciatures, centres 
adscrits...) 

- Informar dels Cicles 
Formatius de Grau Superior 
(CFGS) 

- Preinscripció universitària en 
novembre 

- Orientació acadèmica i 
professional 

- Extracte de la normativa de 
Batxillerat 

- Dossier actualitzat sobre 
orientació acadèmica i 
professional 
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SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n BTX  

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

6 
a 
8 

- Utilitzar l'hora de tutoria per 
completar les tasques de 
desenvolupament del treball 
de recerca 

- Orientació Universitària 

- Assistència a les diferents 
sessions d’orientació 
universitària que s’organitzen 
durant el trimestre. 

- Documents que els alumnes 
necessitin per continuar amb el 
treball de recerca. 

9 
- Preparar l'avaluació 
- Fomentar la participació en 

el  procés educatiu 

- Preparació de la sessió 
d'avaluació o possible selecció 
d'una proposta d'observació per a 
cada alumne 

- Anàlisi del procés d'aprenentatge 
a l'aula:  

- actitud professor i alumne 
- tipus de programació 
- mètode didàctic i material de 

suport  
- organització de l'aula 
- Realització d'un qüestionari 

d'autoavaluació 

- Activitats d’autoavaluació 
- Graella d’autoavaluació 

10 
- Treballar els resultats de 

l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions 
de l’alumnat  

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d'avaluació 
- Papereta personal de les 

qualificacions 

 

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n BTX  

2n TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

11 
- Establir una comunicació 

amb l’alumnat per tal de 
trobar una solució òptima 

- Entrevista personal per tractar 
diferents aspectes: 

- rendiment acadèmic 
- problemes de disciplina 
- faltes d'assistència 
- Seguiment del procés d'integració 

personal i acadèmica de cada 
alumne tant al grup com a la nova 
etapa 

- Detecció dels conflictes entre 
l’alumnat i els seus companys, 
entre l’alumnat i el professorat 

- Pautes d'entrevista a alumnes 
(Departament d'Ensenyament) 

- Fitxa d'entrevista 
- Model indicatiu de preguntes 

per motivar el diàleg 
 

12 
a 
18 

- Desenvolupament del treball 
de recerca 

- Orientació Universitària 

-  
- -  Assistència a les diferents     

sessions d’orientació universitària 
que s’organitzen durant el trimestre. 

- Documents que els alumnes 
necessitin per continuar amb el 
treball de recerca. 

- Graella d’orientació 
universitària. 

19 

- Preparar l'avaluació 
- Fomentar la participació en 

el procés d'aprenentatge 
- Analitzar el conjunt de 

factors que intervenen en el 
procés educatiu 

- Preparació de la sessió de la 
segona avaluació 

- Anàlisi del procés d'aprenentatge 
a l'aula 

- Full de propostes de l’alumnat 
- Full de resultats de les 

avaluacions 
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SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n BTX  

2n TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

20 
- Treballar els resultats de 

l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions 
de la segona avaluació a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d'avaluació 
- Papereta personal de les 

qualificacions de la segona 
avaluació 

 

 

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ TUTORIA 2n BTX  

3r TRIMESTRE 

SESSIÓ OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

21 

- Aprofundir en el 
desenvolupament d'alguna 
tècnica d'estudi 

- Repàs de les tècniques de treball 
d'acord amb l'interès personal de 
cada alumne  

- Caràcter de la sessió totalment 
individual i voluntari 

- Dossier: "Tècniques d’estudi" 

22 

a 

29 

- Donar a conèixer totes les 
publicacions sobre els 
estudis posterior al 
Batxillerat, dipositades en el 
centre 

- Comentar la informació que 
arriba al centre dels diferents 
centres universitaris 

- Visitar el Saló de 
l'Ensenyament a Barcelona 

- Actualitzar la informació  
sobre l'exercici  de PAU i 
normativa d'ingrés a la 
Universitat i als Cicles 
Formatius de Grau Superior 

- Contactar amb l’alumnat 
individualment sobre aquest 
tema específic 

- Conèixer el món laboral 

- Exposició pública de tot el 
material referent a l'orientació 
acadèmica i professional  

- Aclariment de les dubtes a nivell 
grup-classe 

- Entrevistes personals per tractar 
d'orientar els seus interessos 
acadèmics i professionals. 
Aquestes entrevistes seran 
individuals i voluntàries 

- Preparació i orientació prèvia de 
la sortida sobre aquest temes 
específics: Saló de l'Ensenyament  

- Exposició de diferents aspectes 
del món laboral 

- Llibre de les carreres. 
Publicació del Departament 
d'Ensenyament 

- Publicacions diverses: 
universitats, centres de 
formació professional superior  

- Normativa sobre l'exercici de 
les PAAU, notes de tall... 

- Test d'interessos acadèmics i 
professionals 

- "Món laboral" 

30 

- Avaluar el programa de 
l'acció tutorial en segon de 
Batxillerat 

- Valoració final de la tutoria: curs, 
activitats, tutor, alumnes, actituds, 
xerrades... 

- Qüestionari per avaluar la 
tutoria 

 
La temporalització de les activitats està subjecta a canvis segons la programació de les xerrades dels eixos transversals.  
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2n BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (1r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n BTX — 1r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Acollida del grup de tutoria        

Fitxa personal + Vouchers alumnes        

Normes de funcionament de centre + Normes BTX        

Elecció de delegat        

Drets i deures de l’alumnat        

Graella d’orientació universitària        

Revisió de la presentació escrita del Treball de 
Recerca 

       

Pautes de la presentació oral del Treball de Recerca        

Preparació de l’avaluació        

Xerrades:        

“Marató de TV3”        

“Alcohol, drogues i conducció”        

Enquestes de satisfacció Inici de Curs        

        

        

        

        

        

Observacions i incidències  
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2n BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (2n trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n BTX — 2n trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del 1r Trimestre (Lliurament de notes)        

Jornada d’orientació d’exalumnes        

Xerrada Prematricula PAU        

Preparar sortida saló Ensenyament        

Orientació a les proves d’accés CFGS        

Repàs tècniques d’estudi        

Preparació de l’avaluació        

Enquestes de valoració orientació universitària        

Xerrades        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Observacions i incidències  
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2n BTX: Full de seguiment del Pla d’Acció Tutorial (3r trimestre) 

 

GRUP:...................... NOM DEL TUTOR/A:.............................................................................. 

 

2n BTX — 3r trimestre 

CONTINGUTS DATA 
Valoració alumnat Valoració global 

RG B MB RG B MB 

Balanç del 2n Trimestre (Lliurament notes)        

Orientació acadèmica i professional         

Orientació acadèmica i professional        

Orientació acadèmica i professional        

Visita al Saló de l’Ensenyament        

Xerrada informació de Beques        

Informació sobre l’ingrés a la Universitat i als CFGS        

Avaluar el Programa d’Acció Tutorial (Enquestes)        

Balanç del 3r Trimestre (Lliurament de notes)        

Xerrades        

Entregar i explicar Domentació Final de  Curs        

Enquestes de Satisfacció Final de Curs        

        

        

        

        

        

        

Observacions i incidències 
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 CFGM 

1r i 2n CFGM: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGM 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Acollir el grup de tutoria. 

- Presentació del professor- tutor . 
- Presentació de l’alumnat 
- Lliurament i comentari de l’horari 

del curs: professorat, matèries, 
aules... 

- Calendari 
- Explicació del funcionament de la 

Tutoria. 
- Explicació de les característiques 

del cicle d'estudis que inicien i de 
la modalitat que han escollit 

- Presentació dels càrrecs del centre 
(director, cap d’estudis) 

- Horari 

- Escollir delegat i sotsdelegat 
- Reflexionar sobre les seves 

funcions 

- Discussió de les qualitats del 
delegat 

- Presentació de candidatures 
- Constitució de la mesa electoral 
- Votació, recompte i nomenament 

del delegat i sotsdelegat 
- Elaboració de l’acta 
- Elaboració de les normes per 

treballar en grup 

- Qüestionari 
- Paperetes 
- Model d’acta 
- Document drets i deures del 

delegat 

- Treballar els resultats de 
l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels resultats 
de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r CFGM 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Treballar els resultats de 
l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  
-  

 
 

Seqüenciació Tutoria 1r  i 2n CFGM 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Treballar els resultats de 
l’avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l’avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d’avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  
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1r i 2n CFGM: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGM 

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 

- Acollida (presentació alumnes i tutor, 
lliurament i comentari de l’horari, 
professorat, desdoblaments, ... 

- Repàs de les Normes de funcionament 
del Centre. 

- Horari 
- Extracte del NOFC sobre Normes de 

funcionament i convivència del Centre. 

2 
- Preparació de l’elecció de Delegat. 
- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

- Funcions del Delegat. 
- Acta de l’elecció. 

3 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  

 
 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGM 

2n TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  

 
 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGM 

3r TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  
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 CFGS 

1r i 2n CFGS: Seqüenciació Tutoria 

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

1r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Acollir el grup de tutoria. 

- Presentació del professor- tutor . 
- Presentació de l’alumnat 
- Lliurament i comentari de l’horari 

del curs: professorat, matèries, 
aules... 

- Calendari 
- Explicació del funcionament de la 

Tutoria. 
- Explicació de les característiques 

del cicle d'estudis que inicien i de 
la modalitat que han escollit 

- Presentació dels càrrecs del centre 
(director, cap d’estudis) 

- Horari 

- Escollir delegat i sotsdelegat 
- Reflexionar sobre les seves 

funcions 

- Discussió de les qualitats del 
delegat 

- Presentació de candidatures 
- Constitució de la mesa electoral 
- Votació, recompte i nomenament 

del delegat i sotsdelegat 
- Elaboració de l’acta 
- Elaboració de les normes per 

treballar en grup 

- Qüestionari 
- Paperetes 
- Model d’acta 
- Document drets i deures del 

delegat 

- Treballar els resultats de 
l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels resultats 
de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  
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SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

2n TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Treballar els resultats de 
l'avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l'avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d'avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  

 

SEQÜENCIACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

3r TRIMESTRE 

OBJECTIUS PROCEDIMENTS MATERIAL 

- Treballar els resultats de 
l’avaluació 

- Lliurament de les qualificacions a 
l’alumnat 

- Exposició oral de la informació 
corresponent i diàleg obert 

- Exposició estadística dels 
resultats de l’avaluació 

- Comunicació a l’alumnat dels 
acords presos en la sessió 
d’avaluació 

- Reflexió personal sobre el 
rendiment acadèmic 

- Acta d’avaluació 
- Butlletí de qualificacions  
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1r i 2n CFGS: Temporització Tutoria 

 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

1r TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 

- Acollida (presentació alumnes i tutor, 
lliurament i comentari de l’horari, 
professorat, desdoblaments, ... 

- Repàs de les Normes de funcionament 
del Centre. 

- Horari 
- Extracte del NOFC sobre Normes de 

funcionament i convivència del Centre. 

2 
- Preparació de l’elecció de Delegat. 
- Presentació de candidats. 
- Elecció de Delegat. 

- Funcions del Delegat. 
- Acta de l’elecció. 

3 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  

 
 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

2n TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  

 
 

TEMPORITZACIÓ TUTORIA 1r i 2n CFGS 

3r TRIMESTRE 

SESSIÓ ACTIVITATS MATERIAL SUPORT /EINES 

1 - Treballar els resultats de l’avaluació 
- Acta d’avaluació . 
- Butlletí de qualificacions  

 
 


