PLA ACCIÓ TUTORIAL CURS 20-21
Cal tenir present, des del curs passat, que la normativa sanitària per a la prevenció del Covid i les
mesures que el Centre ha adaptat i presentat a la inspecció educativa, formen també part
d’aquest pla en la mesura que afecten als alumnes i a la globalitat de l’escola.

1. Tutoria
2. 1.1 Concepte
L’acció tutorial es el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar
possibilitats i habilitats de l’alumnat i atendre adequadament les diferències individuals.

les capacita

L’acció tutorial comporta una orientació personalitzada. És a dir una orientació que parteix del coneixement de l’alum
de les seves característiques personals i dels requeriments dels entorns, particularment l’educatiu, als quals ha
respondre en cada moment del seu procés educatiu.

També es refereix als àmbits curricular i professionals atès que persegueix facilitar una tria ajustada d’opcions per p
del alumne en aquests dos àmbits.

L’acció tutorial és per tant un conjunt d’activitats que compromet l’actuació de tots i cadascun dels professors del cen
escolar, en tant que exerceixen la seva funció com a docents.

1.2 Objectius
En aquest sentit ampli, l’acció tutorial es refereix a activitats adreçades a:

a) L’orientació personal
L’orientació en aquest àmbit pretén, a partir del coneixement personal de l’alumne, contribuir a la forma
integral de l’alumne com a persona, facilitant el seu autoconeixement actitudinal, propiciant l’acceptació de
mateix, orientant els seus interessos i col·laborant en el desenvolupament del seu criteri personal.
b) L’orientació escolar i acadèmica
 La implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
 La facilitació d’estratègies i tècniques d’estudi i d’aprenentatge entesos com a continguts propis
currículum.
 La facilitació de la tria dels diferents itineraris del currículum per part de cada alumne.
c) La facilitació de l’elecció per part de l’alumne de les diferents opcions professionals i/o professionalitzadores.
d) La dinamització del grup - classe.
e) La participació dels pares en el procés educatiu de l’alumne.

3. Tutors de grups

2.1 La figura del tutor
Per coordinar l’acció tutorial, per a cada grup de alumnes es designarà un professor tutor que haurà de ser professor
grup.
El tutor procurarà assolir un conjunt d’aspectes altitudinals que afavoriran l’acció tutorial, com són:











Il·lusió i interès per tots els problemes humans, socials i de creixement integral de l’alumnat.
Empatia amb el període evolutiu dels nois i noies.
Saber escoltar i comprendre.
Donar confiança com a persona.
Respecte per l’ alumne en tots els sentits.
Oferir judicis raonats, crítics i de sentit comú.
Simpatia vers el grup i als individus.
Saber transmetre actituds i vivències (educació en valors).
Motivar i estimular als nois i noies per l’estudi.
Discreció i prudència en els afers dels nois i noies.

Però no tan sols el tutor o la tutora és responsable de la tasca orientadora. L’obertura del currículum fa que tot
professorat des de les diferents àrees contribueixi a l’orientació de l’alumnat, des de l’elecció dels crèdits variables fin
seguiment global del seu aprenentatge.

4. Àmbits

Les actuacions dels professors com a tutors de grup, s’adrecen a tres àmbits d’intervenció: alumnes, professors i pares.

A continuació, per a cada un d’aquests àmbits s’enuncien uns objectius, unes actuacions, uns procediments i u
documents de suport per a dur a terme aquesta tasca.

Tota activitat demana la seva corresponent avaluació. Per tant es portarà a terme l’avaluació de l’acció tutorial en ca
un dels àmbits esmentats mitjançant els procediments que es considerin més adequats.

5. Funcions de l’equip de tutors
1. Establir els objectius de l’acció tutorial que es volen aconseguir en cada cicle, en cada nivell o en cada etapa.
2. Elaborar una programació de l’acció tutorial per a cadascun dels cursos de l’etapa.

3. Presentar al claustre de professors les propostes de programació al llarg de l’etapa a fi i efecte que s’apro
assumeixi per part de tot el professorat.

4. Establir una coordinació, mitjançant reunions periòdiques de tutors, per treballar de manera conjunta i per fer
adequacions pertinents.

Actuacions
El tutor ha de desenvolupar estratègies per a:



Conèixer la situació de cada alumne amb la finalitat de facilitar el seu
desenvolupament personal.
Ajudar a formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies









característiques i possibilitats.
Propiciar l’autoestima dels alumnes i destacar els aspectes positius de la seva
persona, per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el seu
rendiment.
Orientar els interessos de l’alumne.
Col·laborar en el desenvolupament del criteri personal del alumne.
Conèixer a cada alumne del grup amb la finalitat de facilitar el seu procés
d’aprenentatge.
Conèixer les programacions de cada matèria que l’alumne pot o ha de seguir.
Conèixer les diferents opcions educatives i professionals posteriors.

Ajudar a cada alumne del grup a planificar i portar a terme les tasques escolars
referides a cada matèria en col·laboració amb els altres professors:
procediments i hàbits d’estudi.
 Col·laborar amb els professors de cada matèria en l’adaptació del currículum
d’aquells alumnes que ho necessitin.





Facilitar la participació activa, crítica i responsable del grup en:
 la dinàmica del grup - classe: elecció de representants, etc.
 la dinàmica del centre: consell escolar, junta de delegats, comissions,
...activitats de lleure, etc.
Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
Implicar el grup classe amb la tria i el desenvolupament dels diferents àmbits
que es treballin en l’acció tutorial.

El tutor de grup ha de desenvolupar estratègies per a:










Aportar a cada professor la informació relativa als alumnes del grup que els
serveixi per a facilitar-los l’aprenentatge de cada matèria.
Facilitar la col·laboració entre els professors –sobretot de matèries afins- amb la
finalitat d’aplicar metodologies, criteris d'avaluació...
Col·laborar amb els altres professors per tal que a cada matèria tinguin present
i incideixin en la facilitació de procediments referents als hàbits d’estudi i de
treball.
Identificar les necessitats educatives dels alumnes en relació a cada matèria i en
col·laboració amb cada professor per tal de poder prioritzar determinats
itineraris curriculars, i proporcionar ensenyaments sobre els aspectes més
bàsics del currículum.
Transmetre a cada professor la informació relativa a les necessitats educatives
dels alumnes per a facilitar els acords per part dels professors, en relació a
enfocaments metodològics concrets.
Facilitar la col·laboració entre els professors per tal que arribin a formular les
seves programacions i ajustar la seva intervenció de forma que quedi el màxim
de garantit en cada àrea o matèria l’assoliment dels continguts bàsics per part
dels alumnes.

El tutor de grup ha de desenvolupar estratègies per a:


Donar a conèixer els pares:
 les característiques del funcionament i organització dels centres i dels
serveis educatius que hi incideixen;
 les activitats relacionades amb l’acció tutorial en el context del PEC;
 l'evolució de l’aprenentatge dels alumnes.



Proporcionar als pares informació sobre les particularitats dels diferents
itineraris curriculars i de la seva relació amb opcions educatives o professionals
posteriors.
Valorar conjuntament amb els pares la conveniència que l’alumne triï
determinats itineraris curriculars per tal de fonamentar amb el màxim
d’objectivitat aquesta elecció.
Valorar amb els pares la trajectòria de l’alumne i avaluar les possibilitats de
futur.





Cal tenir present, des del curs passat, que la normativa sanitària per a la prevenció del Covid i les
mesures que el Centre ha adaptat i presentat a la inspecció educativa, formen també part
d’aquest pla en la mesura que afecten als alumnes i a la globalitat de l’escola.

5. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

5.1 1r d’ESO
TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU:
Els alumnes que arriben per primer cop a secundària, després d’haver finalitzat l’educació
primària, és molt possible que, en general, arribin amb una barreja d’il·lusió i d’ansietat
davant d’un nou repte, com és adaptar-se al nou centre i començar una nova etapa educativa:
l’Educació Secundària Obligatòria.

L’objectiu prioritari en aquest nivell és garantir una adequada transició de l’alumnat entre
l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, per facilitar la continuïtat
del procés educatiu.
El canvi d’etapa suposa per molts alumnes una certa desorientació i el fet de tenir molts
professors els comporta una adaptació a les diferents maneres d’ensenyar i a les diferents
maneres de fer de cada docent, a més el número d’alumnes per aula és més nombrós, el

número total d’alumnes al centre encara més, hi han que els separen dels seus amics,
l’organització en general és diferent, passen d’un centre de Primària més petit a un centre de
Secundària més gran (en la majoria de casos) és per això, que hem d’acompanyar a l’alumnat
en aquest procés de transició.
Una altra novetat pels alumnes és el treball de síntesi: format per un conjunt d’activitats
d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la
integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del
professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin
punt, els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els objectius
establerts en les diverses matèries curriculars. Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà de
demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de
cooperació i col·laboració en el treball en equip.
També hem de tenir en compte les característiques psicològiques pròpies de l’etapa
de l’adolescència:
• El desenvolupament del jo,el qual implica un procés d’integració de les
diferents representacions que l’adolescent té d’ell mateix.
• Es produeixen importants canvis corporals que requereixen o provoquen una
situació de conflicte per adaptar-se a la nova imatge del seu cos. Així mateix, també
en aquests moments es desenvolupa el seu rol sexual.
• Canvis en el clima emocional, en els sentiments, emocions que els
envolten, en la comprensió i l’organització de les seves vivències
• Canvis en la forma de relacionar-se amb els seus iguals; identificació amb
el grup que es converteix en el seu referent quant a criteri i opinió
• L’enfrontament amb l’adult com a reafirmació del jo i del grup d’iguals
• L’organització de les defenses de la pròpia identitat davant les demandes del món
exterior ( que poden viure com a amenaces o agressions a la seva intimitat)
• La recerca d’estratègies d’afrontament per adaptar-se a la realitat i també per
adaptar-se activament a les pròpies necessitats i aspiracions que configuren el
repertori de conductes habitual
• El desconcert davant la necessitat de prendre decisions
Així i tot, l’adolescent té una gran necessitat d’ésser reconegut per part dels adults
que són significatius per a ell. Aquest reconeixement i acceptació assegura un
concepte positiu de si mateix i una positiva autoestima.

Totes aquestes consideracions ens portaran a plantejar uns objectius, continguts,
activitats i avaluació.
OBJECTIUS

• Obtenir informació de cada alumne que forma el grup-classe. Que el professorat
conegui tota la informació rellevant de l’alumne/a.
• .Aprofundir en els continguts de l’ESO.
• Conèixer el centre, organització i espais
• Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar- los en la
participació de les diferents activitats del centre. Aconseguir que l’alumne conegui el
funcionament del centre i dels seus mecanismes de participació.
• Conèixer els nous companys i fomentar el criteri propi en eleccions individuals i
grupals: elecció del delegat.
• Aprofundir en l’autoconeixement.

• Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i professionals.
• Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del professorat
del grup.
• Informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions d’avaluació i comentar- los de
manera personal el seu rendiment. Reflexionar sobre la preavaluació i avaluació
• Millorar en les tècniques d ’estudi.
• Conèixer els drets i deures.
• Aprofundir en els canvis de l’adolescència i millora de l’autoestima
• Informar sobre l’afectivitat i sexualitat
• Fer un bon ús dels mitjans de comunicació.
• Prevenir la grip A i altres malalties.

CONTINGUTS:

• Recollida d’informació del curs anterior. Carpeta de tutoria
• Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació dels alumnes per
taules i coneixement dels espais del centre.
• L’ESO. Continguts generals.
• Coneixement dels nostres companys. El nostre grup. Activitats de cohesió de
grup. El grup i els professors: disciplina i aprenentatge.
• El nostre delegat/da. Característiques necessàries,funcions i votació.
• Autoconeixementirelacióambelsaltres.Respecteitolerància.Laimportància
del diàleg.
• Tècniques d’estudi.
• Normes, llibertat. Els meus drets i deures.
• El nostre cos: canvis físics, emocionals, psicològics i socials.
• Pre-avaluació.
La programació d’activitats serà avaluada a final de curs per part dels tutors/es i l’alumnat, per
recollir les propostes de modificació que, un cop consensuades pels tutors/es s’inclouran dins
la programació d’activitats de tutoria del curs vinent.
ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL
AMB ELS ALUMNES:
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal.
El tutor ha de disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota
la informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. La recopilació
sistemàtica de dades permet proporcionar a l’alumne l’atenció i l’orientació que se’n
derivin.
És essencial que aquesta informació sintetitzada passi cada any al tutor responsable
del curs, d’aquesta manera es pot sumar informació i no és necessària una nova
recerca de dades. Cal remarcar que la informació que s’aplega en aquest registre està
reservada a l’ús del professorat i no s’ha d’utilitzar de manera descontextualitzada.
Aquesta carpeta inclou una subcarpeta de cada alumne on hi ha els
següents documents:
• Document 1. L’informe de traspàs de primària a secundària fet pel tutor/a
de 6è de primària.
• Document 2. Un full de seguiment de les actuacions fetes per la psicopedagoga

durant el curs anterior, això només d’aquells alumnes que s’hagi fet demanda.

• Document 3. Un full model d’entrevistes a la família, on cada tutor o professor ha
d’omplir a mesura que vagi realitzant entrevistes amb la família. També disposarà de
les entrevistes fetes de cursos anteriors, en cas de repetició.
• Document 4. La fitxa de tutoria que s’han d’omplir els alumnes, en cas que
estigui feta només s’actualitzaran les dades.
• Document 5. Butlletí de notes de cada trimestre i avaluació final.
Aquesta informació no exclou la realització de l’entrevista que convé fer amb el tutor
del curs anterior en cas de repetició, per aportar la suficient informació per al nou
tutor, ni tampoc exclou la reunió amb la psicopedagoga en cas de necessitat.
Entrevistes personals amb l’alumne/a.
Aquestes entrevistes es realitzaran amb l’alumne en l’espai reservat per a la tutoria
individual. És farà servir per l’enregistrament de l’entrevista el mateix model
d’entrevista per als pares Es recollirà informació per al coneixement i seguiment del
procés d’aprenentatge i desenvolupament integral de cada alumne, per tal d’ajudar-lo
en els quatre àmbits següents:
• Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de
lleure, valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida...
• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i
autoavaluació, perspectives de futur...
• Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats
socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en
democràcia...
Recollida d’informació dels incidents que puguin estar relacionats amb cada
alumne/a i recerca de respostes positives davant les situacions de conflicte.
Es recollirà informació dels incidents realitzats per l’alumne i es revisaran fulls
d’incidència. En cas de conflictes es realitzarà una mediació per buscar les solucions
més adients.
Coordinació del procés d’integració de l’alumne mitjançant les diferents àrees
i activitats docents que es desenvolupen al Centre.

S’acollirà als alumnes que arriben per primera vegada al centre i se’ls hi donarà la
benvinguda. Se’ls ajudarà a familiaritzar-se amb els companys, el professorat i l’entorn.
Els informarem sobre les normes bàsiques de convivència del centre, per tal d’afavorir
la integració de cada alumne en el grup classe i del centre amb la finalitat d’aconseguir
una interacció positiva amb els companys.

AMB ELSPARES:
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a.
Es realitzarà una entrevista amb els pares de cada alumne un cop al trimestre o
sempre que la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de l’alumne
en els diferents àmbits:
• Àmbit acadèmic: s’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges
informant pel que fa a la presentació dels deures, treballs a classe i si la seva actitud es
de respecte als companys i professors, si és responsable...
• Àmbit personal: en l’entrevista es recolliran tots aquells aspectes més personals de
l’alumne i la família, tenint en compte aquesta informació per al seguiment dels
estudis i per reforçar l’acció tutorial.
Informació trimestral dels resultats de la preavaluació i

l’avaluació

acadèmica de l’alumne/a.
A més a més de la informació rebuda pels pares en l’entrevista amb el tutor, a mitjans
del 1r trimestre, les famílies rebran un informe de preavaluació amb un comentari
realitzat pel tutor i consensuat per l’equip docent en les reunions de preavaluació on,
tant els pares com l’alumne, han de contestar unes preguntes de reflexió sobre aquest
comentari i les notes quantitatives que s’adjuntaran en aquesta informació
preavaluativa. Aquest document s’ha de retornar al tutor/a.
Avaluació

A final de trimestre el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les al seu fill

AMB ELSPROFESSORS
Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en
referència a cada àrea del currículum.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació a cada professor individualment de la seva matèria concreta.
Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les situacions que
ho requereixin.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi
es podrà sol·licitar informació conjunta a l’equip docent.
Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i
reunió d’equips docents.
Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre
decisions conjuntament.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL
AMB ELS ALUMNES
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:
- Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.
- Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.
- Deixar molt clar què s’espera dels alumnes.
Per a aconseguir els objectius esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es
proposen una sèrie d’activitats basades en diferents tècniques de dinàmica de grups,
d’estudi... Són un intent concret d’atendre els dos nivells importants dins una clase:
- Que el grup se senti a gust(afectivitat),
- Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar(continguts).
En l’espai destinat a tutoria de grup es portaran a terme les activitats programades:
ACTIVITATS:
1. El nou curs.
2. Ens presentem i anem coneixent els nostres companys
3. Fitxa personal.
4. Aquest curs ens proposem...
5. Elecció de delegat/da.
6. Dinàmica de grups.
7. El meu ambient d'estudi.
8. Planifiquem el temps d'estudi.
9. Pre-avaluació amb els alumnes.
10. Primera avaluació, un moment per a reflexionar.
11. El perquè de les normes.
12. La llibertat.
13. Els meus drets i deures.
14. Qüestionari d'hàbits d'estudi.
15. Tècniques d'estudi I.
16. Tècniques d'estudi II.
17. Canvis a l’adolescència: canvis físics, psicològics,emocionals i socials.
18. Acceptació i adaptació a aquests canvis
19. Autoestima
20. Pre-avaluació del 2ntrimestre.
21. Avaluació 2n trimestre. Reflexió personal
22. Mesura

l’ús de l’internet::http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43193
comunicació o incomunicació
23. Preavaluació del 3rtrimestre.
24. Avaluació final
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AMB ELS PARES
Reunió amb el grup de pares a començament de curs amb la finalitat de:

• Facilitar el contacte i coneixement entre el/la tutor/a i els pares de tots els alumnes
del grup.
• Informar-los des de qüestions pràctiques de normativa i funcionament del
centre a la programació i l’organització del curs.
• Informar-los dels aspectes concrets en la manera de desenvolupar la tutoria:
seguiment de l’alumne/a, entrevistes, etc.
Procediments:
• S’envia a la família la circular de convocatòria de la reunió.
• Se li dóna al tutor el guió per a la sessió de tutoria del primer dia de curs

AMB ELS PROFESSORS
Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat
de:

• Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds
l’aula. comunes a totes les àrees.
• Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes.

• Analitzar els problemes que vagin sortint al grup i buscar conjuntament solucions

Sessions trimestrals d’avaluació

• Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats conjuntament.
• Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup.
Reunions de tutors
Es realitza com a mínim un o dos cops al trimestre amb la finalitat de
coordinar diferents aspectes de la tutoria: activitats, sortides...
AVALUACIÓ
S’avaluaran els següents punts:
• Funcionament del pla d’acció tutorial.
• Programació de les activitats de tutoria.
• Material emprat.
La metodologia d’avaluació es durà a terme bàsicament pels tutors/es en les
sessions amb l’alumnat, professorat i família durant i al final de curs, i consistirà en:
• Aportacions, suggeriments de millora, punts forts de les actuacions
realitzades i funcionament durant la reunió trimestral de tutors/es.
• Aportacions sobre les activitats fent referència a la seva idoneïtat,
adequació, temporalització...

Aportacions per a la millora dels diferents materials que s’hagin facilitat.
5.2 2n d’ESO
TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU
A 2n d’ESO els alumnes, en major o menor mesura, ja estan adaptats al centre i a la nova
organització, no obstant a cada curs marquen un trets diferenciadors tant curriculars com
psicològics.
Com a tret diferenciador dins del currículum d’aquest curs, podem destacar els programes
de diversificació curricular per a l’alumnat que, havent cursat el segon d’ESO, no està en
condicions de passar a tercer i ja ha repetit un curs a l’etapa. Aquests alumnes podran
incorporar-se als programes de diversificació prèvia avaluació i a proposta de l’equip docent,
un cop escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.
En aquest curs també es realitza el treball de síntesi: format per un conjunt d’activitats
d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la
integració dels coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del
professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar-se s’han assolit i fins a quin
punt- els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els objectius
establerts en les diverses matèries curriculars. Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà de
demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual, i també de
cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Com a característiques psicològiques destaquen les pròpies de l’etapa de l’adolescència:












El desenvolupament del jo, el qual implica un procés d’integració de les diferents
representacions que l’adolescent té d’ell mateix.
Es produeixen importants canvis corporals que requereixen o provoquen una
situació de conflicte per adaptar-se a la nova imatge del seu cos. Així mateix, també
en aquests moments es desenvolupa el seu rol sexual.
Canvis en el clima emocional, en els sentiments, emocions que els envolten, en la
comprensió i l’organització de les seves vivències.
Canvis en la forma de relacionar-se amb els seus iguals; identificació amb el grup
que es converteix en el seu referent quant a criteri i opinió.
L’enfrontament amb l’adult com a reafirmació del jo i del grup d’iguals
L’organització de les defenses de la pròpia identitat davant les demandes del món
exterior ( que poden viure com a amenaces o agressions a la seva intimitat).
La recerca d’estratègies d’afrontament per adaptar-se a la realitat i també per
adaptar-se activament a les pròpies necessitats i aspiracions que configuren el
repertori de conductes habitual.
El desconcert davant la necessitat de prendre decisions.

Així i tot, l’adolescent té una gran necessitat d’ésser reconegut per part dels adults que són
significatius per a ell. Aquest reconeixement i acceptació assegura un concepte positiu de si
mateix i una positiva autoestima.

OBJECTIUS



Obtenir informació de cada alumne que forma el grup classe. Que el professorat
conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. Reflexionar sobre el
comportament del grup.



Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los
en la participació de les diferents activitats del centre.



Orientar l’alumnat en els aspectes personals i acadèmics.



Conèixer més profundament els companys i potenciar el criteri propi per l’elecció
del delegat.



Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.



Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del
professorat del grup.



Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat
escolar.



Informar l’alumnat dels acords presos en les sessions d’avaluació i comentar-los de
manera personal el seu rendiment.



Tenir consciència dels canvis del propi cos, valorar el que mengen i els beneficis per
a la salut.



Informar sobre els perjudicis de les substàncies addictives.



Formar-los en habilitats socials, cognitives i els valors.



La higiene, la neteja personal.

CONTINGUTS



Recollida d’informació del curs anterior. Carpeta de tutoria.



Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació alumnes per taules i
coneixement dels espais del centre.



Tria de matèries optatives: presentació de l’oferta del centre, reflexió sobre
l’elecció.



Els nostres delegats/des. Característiques necessàries, funcions i votació.



La convivència al centre: el dret de tots a la educació i la disposició positiva a l’aula.
Disciplina al centre.
La millora del rendiment acadèmic. Tècniques d’estudi.
El nostre grup. Cohesió i solidaritat. Ajudem-nos entre tots. Afavorir la presa de
decisions individuals i en grup.





Canvis del cos a l’adolescència, nutrició, valoració personal, imatge i salut.



Habilitats cognitives, socials i els valors.

La programació d’activitats serà avaluada a final de curs per part dels tutors/es i l’alumnat,
per recollir les propostes de modificació que, un cop consensuades pels tutors/es s’inclouran
dins la programació d’activitats de tutoria del curs vinent.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL
AMB ELS ALUMNES
-Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal
El tutor ha de disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la
informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això que des de
la coordinació de l’ESO es posa a disposició del tutor la informació de tutoria, la qual permet
fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumne, dels seus interessos, les seves actituds. La
recopilació sistemàtica de dades permet proporcionar a l’alumne l’atenció i l’orientació que
se’n derivin.
És essencial que aquesta informació sintetitzada passi cada any al tutor responsable del
curs, d’aquesta manera es pot sumar informació i no és necessària una nova recerca de
dades. Hi ha la següent informació:








Traspàs de 1r a 2n fet pel tutor/a de 1r d’ESO.
Informes de la valoració psicopedagògica de secundària feta per la psicopedagoga,
amb la informació rellevant de cada alumne, en aquest àmbit.
Actuacions fetes per la psicopedagoga durant el curs anterior (només d’aquells
alumnes que s’hagi fet demanda).
Entrevistes a la família, on el tutor ha d’omplir a mesura que vagi realitzant
entrevistes amb la família. També disposarà de les entrevistes fetes de cursos
anteriors.
Seguiment on es registraran totes les actuacions i intervencions fetes pel tutor del
curs anterior i un model en blanc per anar-lo omplint durant el curs actual.



Una valoració que ha de fer l’alumne al final del 1r trimestre per valorar la seva
adaptació al curs.




Valoració del grup que ha d’omplir el tutor al final del 1r trimestre i al final de curs.
Butlletí de notes de cada trimestre i avaluació final.

-Entrevistes personals amb l’alumne/a.
Aquestes entrevistes es realitzaran amb l’alumne en la tutoria individual. Es recollirà
informació per a:






El desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i
de lleure, valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de
vida…
L’orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i autoavaluació,
perspectives de futur.
La convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats
socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives.

-Coordinació del procés d’integració de l’alumne mitjançant les diferents àrees i activitats
docents que es desenvolupen al Centre.
Es recollirà informació sobre els alumnes que arriben per primera vegada al centre. Se’ls
ajudarà a familiaritzar-se amb els companys, el professorat i l’entorn. Els informarem sobre
les normes bàsiques de convivència del centre, per tal d’afavorir la integració de cada
alumne en el si del grup–classe i del centre amb la finalitat d’aconseguir una interacció
positiva amb els companys.

AMB ELS PARES
-Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a.
Es realitzarà entrevistes amb els pares de cada alumne un cop al trimestre o sempre que la
família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de l’alumne en els diferents
àmbits:

Àmbit acadèmic: s’informarà als pares del progrés de l’alumne en els aprenentatges
informant pel que fa a la presentació dels deures, treballs a classe i si la seva actitud es de
respecte als companys i professors, si és responsable...
Àmbit personal: en l’entrevista es recolliran tots aquells aspectes més personals de l’alumne i
la família, tenint en compte aquesta informació per al seguiment dels estudis i per reforçar
l’acció tutorial.
-Informació trimestral dels resultats de la preavaluació i l’avaluació acadèmica de
l’alumne/a.
A més a més de la informació rebuda pels pares en l’entrevista amb el tutor, a mitjans del 1r
trimestre, les famílies rebran informació de preavaluació amb un comentari realitzat pel
tutor i consensuat per l’equip docent en les reunions de preavaluació.
Avaluació
A final de trimestre el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les al seu fill.
AMB ELS PROFESSORS
-Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en referència a
cada àrea del currículum.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació a cada professor individualment de la seva matèria concreta.
Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les situacions que ho
requereixin.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació conjunta a l’equip docent.

-Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i reunió d’equips
docents.
Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre decisions conjuntament.
-Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat.
En aquest espai es traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la Diversitat
(CAD), com: la derivació dels alumnes quan sigui necessària al psicopedagog/a o l’EAP del
centre, l’elaboració dels plans de seguiment individual. S’elaboren els Plans Individuals (PI)
per aquells alumnes de necessitats educatives especials i nouvinguts.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL
AMB ELS ALUMNES
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:

-

Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.
Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.
Deixar molt clar què s’espera dels alumnes.

Per a aconseguir els objectius esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen
una sèrie d’activitats basades en diferents tècniques de dinàmica de grups, d’estudi,
cooperació, treball en grup. Són un intent concret d’atendre els dos nivells importants dins
una classe:

-

Que el grup se senti a gust(afectivitat),
Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar(continguts).

En l’espai destinat a tutoria de grup es portaran a termini aquestes activitats: jocs, sortides
tutorials, pel.lícules per a comentar I reflexionar, fragments de textos per a valorar y
comparar amb el que es vol treballar dels continguts essencials, música personal per a
conèixer més a la persona i que pugui parlar d’ell/ella mateix al grup. Tècniques d’estudi.
Reflexionar sobre avaluacions, orientació educativa.
AMB ELSPARES
-Reunió amb el grup de pares a començament de curs amb la finalitat de:





Facilitar el contacte i coneixement entre el/la tutor/a i els pares de tots els alumnes del
grup.
Informar-los des de qüestions pràctiques de normativa i funcionament del centre a la
programació i l’organització del curs.
Informar-los dels aspectes concrets en la manera de desenvolupar la tutoria: seguiment
de l’alumne/a, entrevistes,etc.

AMB ELS PROFESSORS
-Reunió amb l’equip docent setmanalment amb la finalitat de:



Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds comunes a totes les
àrees.




Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a l’aula.
Analitzar els problemes que vagin sortint al grup i buscar conjuntament solucions.

-Trimestrals d’avaluació:
 Anàlisi del procés i seguiment
dels objectius
proposats conjuntament.
 Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup.

del

grup

-Reunions de tutors

Es realitza com a mínim un cop al mes amb la finalitat de coordinar diferents aspectes de la
tutoria: activitats, sortides.
-Reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD
Es realitza com a mínim un cop al mes on s'inclouen tots aquells àmbits per tal de
promoure, garantir i supervisar que la diversitat dins del nostre centre sigui atesa per
potenciar totes les capacitats individuals de l'alumne/a. Incidim directament en els alumnes
amb necessitats educatives específiques (necessitats educatives especials, nouvinguts,
entorns socioculturals desfavorits...) pel que fa al suport en les àrees Instrumentals, altres
matèries i vetllant pel seu creixement personal i emocional. També incidim en la diversitat
per aquells alumnes que tenen bon nivell fent grups homogenis.
AVALUACIÓ
S’avaluaran els següents punts:
• Funcionament del pla d’acció tutorial.
• Programació de les activitats de tutorial.
La metodologia d’avaluació es durà a terme bàsicament pels tutors/es en les sessions amb
l’alumnat, professorat i família durant i al final de curs, i consistirà en:

• Aportacions, suggeriments de millora, punts forts de les actuacions realitzades i
funcionament durant la reunió trimestral de tutors/es.

5.3 3r d’ESO
TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU
Quant al currículum, com a tret diferenciador amb les etapes anteriors estableix l’àmbit de
l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, que recull els objectius
transversals de l’educació per a la ciutadania de l’etapa, que han d’estar incorporats en el
projecte educatiu de centre, així com els continguts de la matèria que s’ha d’impartir a
tercer i a quart curs d’ESO: cultura i valors ètics.
També s’ha de tenir en compte per aquesta etapa per la tasca d’orientació, les mesures
d’atenció a la diversitat, entre les quals es troben els programes de diversificació curricular,
destinats a l’alumnat que necessita una organització diferent de l’establerta pel centre, des
dels cursos tercer o quart d’ESO,com:
Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçats al jovent que encara no
ha obtingut el títol de graduat/ada en ESO, esdevenen una nova via per obtenir el títol de
graduat/ada en Educació Secundària obligatòria per als qui, de manera voluntària,
s’inscriguin en els mòduls específics que s’organitzin amb aquesta finalitat. Només per a
l’alumnat a partir del tercer curs d’educació secundària obligatòria.
Aquests alumnes podran incorporar-se al programes de diversificació després de l’avaluació

pertinent i a proposta de l’equip docent una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares
o tutors legals.
Com les etapes anteriors també es realitza el treball de síntesi, el qual està format per un
conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària
afavoridora de la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de
l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han
assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en
particular, els objectius establerts en les diverses matèries curriculars. Durant el treball de
síntesi l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del
treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. Normalment
el treball de Síntesi el realitzem fora del centre durant dos o tres dies seguint un eix
conductor on totes les matèries i professors es veuen implicats.
Com a característiques psicològiques destaquen les pròpies de l’etapa de l’adolescència:






El desenvolupament del jo, el qual implica un procés d’integració de les diferents
representacions que l’adolescent té d’ell mateix.
Es produeixen importants canvis corporals que requereixen o provoquen una
situació de conflicte per adaptar-se a la nova imatge del seu cos. Així mateix, també
en aquests moments es desenvolupa la seva identitat sexual.
Canvis en el clima emocional, en els sentiments, emocions que els envolten, en la
comprensió i l’organització de les seves vivències.
Canvis en la forma de relacionar-se amb els seus iguals; identificació amb el grup
que es converteix en el seu referent quant a criteri i opinió.
L’enfrontament amb l’adult com a reafirmació del jo i del grup d’iguals.


 L’organització de les defenses de la pròpia identitat davant les demandes del món



exterior (que poden viure com a amenaces o agressions a la seva intimitat).
La recerca d’estratègies d’afrontament per adaptar-se a la realitat i també per
adaptar-se activament a les pròpies necessitats i aspiracions que configuren el
repertori de conductes habitual.
El desconcert davant la necessitat de prendre decisions

Així i tot, l’adolescent té una gran necessitat d’ésser reconegut per part dels adults que
són significatius per a ell. Aquest reconeixement i acceptació assegura un concepte
positiu de si mateix i una positiva autoestima, cosa que facilita l’inici pel gust de conèixer
i aprendre.
OBJECTIUS
i. Obtenir informació de cada alumne que forma el grup classe. Que el professorat
conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. Reflexionar sobre el
comportament del grup.
ii. Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los en
la participació de les diferents activitats del centre.
iii. Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i acadèmics: tria de matèries
optatives, programes de diversificació curricular(PQPI)...itineraris acadèmics, sortides
professionals.
iv. Conèixer millor entre els alumnes i potenciar el criteri propi per l’elecció del delegat.

v. Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.
vi. Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del
professorat del grup.
vii. Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat
escolar.
viii. Informar l’alumnat dels acords presos en les sessions de preavaluació i avaluació i
comentar de manera personal el seu rendiment per a que reflexionin.
ix. Tenir consciència dels canvis del propi cos, la nutrició i la valoració personal.
x. Informar sobre els perjudicis de les substàncies addictives.
xi. Formar-los en habilitats socials, cognitives i en valors.

xii.

Fomentar l’ús de la seva llibertat i de la seva raó amb la finalitat de que formin el seu
propi criteri.
CONTINGUTS



Recollida d’informació del curs anterior. Carpeta de tutoria.



Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació alumnes per taules...



Sortida d’Inici de curs per afavorir un coneixement més quotidià entre alumnes i
professors.



Tria de matèries optatives: presentació de l’oferta del centre, reflexió sobre
l’elecció.



El nostre delegat/da. Característiques necessàries, funcions i votació.








La convivència al centre: el dret de tots a l’educació i la disposició positiva a l’aula.
Explica les normes del Centre.
La millora del rendiment acadèmic.
El nostre grup. Cohesió i solidaritat. Ajudem-nos entre tots. Afavorir la presa de
decisions individuals i en grup.
Canvis del cos a l’adolescència, nutrició, valoració personal, imatge i salut.
La publicitat i les noves tecnologies.
Habilitats cognitives, socials i els valors.
El món laboral. Sortides professionals i d’estudis.



Itineraris acadèmics.



Crèdit de síntesi.




La programació d’activitats serà avaluada a final de curs per part dels tutors/es i l’alumnat,
per a recollir les propostes de modificació que, un cop consensuades pels tutors/es
s’inclouran dins la programació d’activitats de tutoria del curs vinent.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL

AMB ELS ALUMNES
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal
El tutor ha de disposar, des dels primers dies de curs, d’un instrument que reculli tota la
informació que es té de l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això des de la
coordinació de l’ESO es posa a disposició del tutor una carpeta al drive de l’escola de tutoria,
aquesta eina permet fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumne, dels seus interessos,
les seves actituds. La recopilació sistemàtica de dades permet proporcionar a l’alumne
l’atenció i l’orientació que se’n derivin.
És essencial que aquesta informació sintetitzada passi cada any al tutor responsable del
curs, d’aquesta manera es pot sumar informació i no és necessària una nova recerca de
dades. Cal remarcar que la informació que s’aplega en aquest registre està reservada a l’ús
del professorat i no s’ha d’utilitzar de manera descontextualitzada.
Aquesta carpeta inclou una subcarpeta de cada alumne on hi ha els següents documents:
 Document 1. L’informe de traspàs de primària a secundària fet pel tutor/a de 6è de
primària (Dels alumnes del nostre propi centre).
 Document 2. Un informe de la valoració psicopedagògica de les coordinacions de
primària a secundària feta per la psicopedagoga, amb la informació rellevant de cada
alumne, en aquest àmbit. (Dels alumnes del nostre propi centre).
 Document 3. Un full de seguiment de les actuacions fetes per la psicopedagoga durant
el curs anterior (només d’aquells alumnes que s’hagi fet demanda).
 Document 4. Un full model d’entrevistes a la família, on cada tutor o professor ha
d’omplir a mesura que vagi realitzant entrevistes amb la família. També disposarà de les
entrevistes fetes de cursos anteriors.
 Document 5. Un full de seguiment on es registraran totes les actuacions i intervencions
fetes pel tutor del curs anterior i un model en blanc per anar-lo omplint durant el curs
actual.
 Document 6. La fitxa de tutoria que han d’omplir els alumnes, en cas que estigui feta
només s’actualitzaran les dades.
Aquesta informació no exclou la realització de l’entrevista que convé fer amb el tutor del
curs anterior, per aportar la suficient informació per al nou tutor, ni tampoc exclou la reunió
amb la psicopedagoga en cas de necessitat.
Entrevistes personals amb l’alumne/a.
Aquestes entrevistes es realitzaran amb l’alumne en l’espai reservat per a la tutoria
individual. Es farà servir per a l’enregistrament de l’entrevista un model d’entrevista
adequat.
Es recollirà informació per a:





El desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de
lleure, valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida…
L’orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i autoavaluació,
perspectives de futur…
L’orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de



l’entorn, món laboral, presa de decisions…
La convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats
socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en
democràcia…

Recollida d’informació dels incidents que puguin estar relacionats amb cada alumne/a i
recerca de respostes positives davant les situacions de conflicte.
Es recollirà informació dels incidents realitzats per l’alumne, es revisaran fulls d’incidència.
En cas de conflictes es realitzarà una mediació per buscar les solucions més adients.
Coordinació del procés d’integració de l’alumne mitjançant les diferents àrees i activitats
docents que es desenvolupen al Centre.
Es recollirà informació sobre els alumnes que arriben per primera vegada a l’institut. Se’ls
ajudarà a familiaritzar-se amb els companys, el professorat i l’entorn. Els informarem sobre
les normes bàsiques de convivència del centre, per tal d’afavorir la integració de cada
alumne en el si del grup–classe i del centre amb la finalitat d’aconseguir una interacció
positiva amb els companys.

AMB ELS PARES
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a.
Es realitzarà una entrevista amb els pares de cada alumne un cop al trimestre o sempre que
la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de l’alumne en els diferents
àmbits:




Àmbit acadèmic: s’informarà als pares del progrés de l’alumne en els
aprenentatges informant pel que fa a la presentació dels deures, treballs a classe i
si la seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable...
Àmbit personal: en l’entrevista es recolliran tots aquells aspectes més personals de
l’alumne i la família, tenint en compte aquesta informació per al seguiment dels
estudis i per reforçar l’acció tutorial.
Àmbit professional: s’informarà a la família sempre que ho requereixi de les
diferents opcions acadèmiques o professionals.

Informació trimestral dels resultats de la preavaluació i l’avaluació acadèmica de l’alumne/a.

A més a més de la informació rebuda pels pares en l’entrevista amb el tutor, a mitjans del 1r
trimestre, les famílies rebran un informe de preavaluació amb un comentari realitzat pel
tutor i consensuat per l’equip docent en les reunions de preavaluació.

Avaluació
A final de trimestre el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les al seu fill.

Contactes telefònics i personals sempre que la situació de l’alumne/a ho requereixi.
Aquest curs s’ha introduït la novetat de passar llista i les faltes via Clicedu. Mentrestant,
cada primera hora es fa un llistat dels alumnes absent i es comunica als pares.
També, sempre que la situació ho requereixi, es podrà telefonar a la família o convocar-la
personalment.

AMB ELS PROFESSORS
Recollida sistemàtica d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en referència a
cada àrea del currículum.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació a cada professor individualment de la seva matèria concreta.
Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les situacions que ho
requereixin.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació conjunta a l’equip docent.
Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i reunió d’equips
docents.
Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre decisions conjuntament.
Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat.
En aquest espai es traslladaran les propostes fetes en la Comissió d’Atenció a la Diversitat
(CAD), com: la derivació dels alumnes quan sigui necessària al psicopedagog/a o l’EAP del
centre., l’elaboració dels plans de seguiment individual per aquells alumnes de necessitats
educatives especials i nouvinguts.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL

AMB ELS ALUMNES
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:

-

Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.
Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.
Deixar molt clar què s’espera dels alumnes.

Per a aconseguir els objectius esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen
una sèrie d’activitats basades en diferents tècniques de dinàmica de grups, d’estudi…Són un
intent concret d’atendre els dos nivells importants dins una classe:

-

Que el grup se senti a gust(afectivitat).
Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar(continguts).

En l’espai destinat a tutoria de grup es portaran a terme les següents activitats
programades:

ACTIVITATS:

1. Actualitzem la fitxa personal.
2. Tria de matèries optatives.
3. Nou inici, nova oportunitat.
4. Aquest curs ens proposem...
5. Visionat i comentari d’un vídeo: “Manel Estiarte” Informe Robinson.
6. Elecció de delegat/da.
7. Dinàmica de grups:relació.
8. Visionat i comentari d’un vídeo: “querer no es poder” Informe Robinson.
9. Tècniques d’estudi:com treure partit de les pròpies qualitats.
10. Tècniques d’estudi: com mantenir la motivació.
11. Tècniques d’estudi: com organitzar el temps d’estudi.
12. Tècniques d’estudi: maneres de preparar un estudi eficaç.
13. Tècniques d’estudi: llegir més i millor.
14. Preavaluació amb els alumnes.
15. Primera avaluació: un moment per reflexionar.
16. Sexe i sexualitat: avui parlem de sexe.
17. Autoconeixement i autoestima. Com em veig?
18. Relacions de gènere. Homes i dones.
19. Visionat d’un vídeo: “el puente” youtube.
20. Tu decideixes: la llibertat i l’adolescència.
21. Embaràs no desitjat i avortament
22. Preavaluació del 2n trimestre amb els alumnes.
23. Avaluació del 2n trimestre. Reflexió personal i en grup.
24. Competències socials i tècniques teatrals.
25. Competències socials i tècniques teatrals: les coses no passen perquè sí.
26. Competències socials i tècniques teatrals: per arribar a…haig de passar per.
27. Competències socials i tècniques teatrals: cal establir unes regles per jugar?.
28. Naveguem per “Estudiar a Catalunya”:gencat/educació
29. PQPI -CFGM iCFGS.
30. El batxillerat i la universitat.
31. Autoconeixement: enquesta sobre aptituds, interessos, personalitat,valors
ocupacionals, àrees curriculars. Orienta’t. Reflexió i anàlisi sobre els resultats.
32. Quadern d’orientació professional IPSUM: capacitats i interessos.
33. Preavaluació del 3rtrimestre.
34. Avaluació final.
* Les activitats per tutoria de 3r ESO, són una proposta, sempre es poden canviar en funció de les
necessitats del grup.

AMB ELS PARES
Reunió amb el grup de pares a començament de curs amb la finalitat de:





Facilitar el contacte i coneixement entre el/la tutor/a i els pares de tots els alumnes del
grup.
Informar-los des de qüestions pràctiques de normativa i funcionament del centre a la
programació i l’organització del curs.
Informar-los dels aspectes concrets en la manera de desenvolupar la tutoria: seguiment
de l’alumne/a, entrevistes,etc.

Procediments:




S’entrega a la família la carta de convocatòria de la reunió.
Se li dóna el guió per a la sessió de tutoria del primer dia de curs.

A més del full de benvinguda per repassar normes, que també trobaran al web
de l’escola.
Reunió amb el grup de pares a principi del 3r trimestre amb la finalitat de:





Facilitar el seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentatges.
Facilitar informació del grup a nivell d’actitud, comportament i compliment de les
normes.
Informar-los sobre els itineraris educatius i alternatives.

AMB ELS PROFESSORS
Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat de:





Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds comunes a totes les
àrees.
Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a l’aula.
Analitzar els problemes que vagin sortint al grup i buscar conjuntament solucions.

trimestrals d’avaluació:




Anàlisi
del procés
i seguiment
dels objectius
proposats conjuntament.
Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup.

del

grup

Reunions de tutors
Es realitza com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat de coordinar diferents aspectes
de la tutoria: activitats, sortides, valoracions del PAT...

Reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD
Es realitza com a mínim un cop al trimestre on s'inclouen tots aquells àmbits per tal de
promoure, garantir i supervisar que la diversitat dins del nostre centre sigui atesa per
potenciar totes les capacitats individuals de l'alumne/a. Incidim directament en els alumnes
amb necessitats educatives específiques (necessitats educatives especials, nouvinguts,
entorns socioculturals desfavorits...) pel que fa al suport en les àrees Instrumentals, altres
matèries i vetllant pel seu creixement personal i emocional. També incidim en la diversitat
per aquells alumnes que tenen bon nivell fent grups homogenis.

AVALUACIÓ
S’avaluaran els següents punts:

• Funcionament del pla d’acció tutorial.
• Programació de les activitats de tutoria.
• Material emprat.
La metodologia d’avaluació es durà a terme bàsicament pels tutors/es en les sessions amb
l’alumnat, professorat i família durant i al final de curs, i consistirà en:

• Aportacions, suggeriments de millora, punts forts de les actuacions realitzades i
funcionament durant la reunió trimestral de tutors/es.
• Aportacions sobre les activitats fent referència a la seva idoneïtat, adequació,
temporalització...
• Aportacions per a la millora dels diferents materials que s’hagin facilitat.

5.4 4t d’ESO
TRETS DIFERENCIADORS D’AQUEST NIVELL EDUCATIU
L’ordenació fixa la singularitat del quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria, en relació
amb els altres tres cursos de l’etapa. Al llarg d’aquest darrer curs es planteja un bloc de
matèries optatives específiques, de les quals l’alumnat ha de triar-ne tres entre: educació
visual i plàstica o física i química.
També en el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca. Aquest projecte
ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per
l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del
professorat.
*Veure document annex del crèdit de síntesi
Com a tret diferenciador està la matèria d’educació eticocívica
Segurament l’alumnat de 4t d’ESO es troba en una etapa de la vida en què els preocupa triar
la seva futura professió. És molt possible que tinguin la necessitat d’ examinar la seva
manera de ser i considerin el món laboral i els diversos estudis amb més intensitat que poc
temps enrere i mirin de determinar quins estudis o quines ocupacions els podrien
proporcionar més satisfacció.

És per això que en aquesta etapa hem d’ajudar com a tutors els alumnes en el procés de
decidir el seu futur acadèmic i professional.
Cal advertir que l’elecció d’uns estudis o professió és un procés llarg. No haurien d’esperar
poder arribar a una decisió final d’una manera immediata. El que es pretén és que vagin
organitzant les seves idees per fer una bona elecció; principalment, determinar quin entorn
o quins entorns de treball són els que encaixen més bé amb la seva manera de ser,
expressant els seus gustos, preferències i interessos respecte d’una sèrie de característiques
personals que cal tenir en compte en la selecció dels futurs estudis o professions. Per tot
això, donarem molta importància a l’orientació escolar i professional

OBJECTIUS



Obtenir informació de cada alumne que forma el grup classe. Que el professorat
conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. Reflexionar sobre el
comportament del grup.



Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los
en la participació de les diferents activitats del centre.



Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i acadèmics: tria de matèries
optatives,nova matèria educació eticocívica, programes de diversificació curricular,
itineraris acadèmics, sortides professionals.



Conèixer millor entre els alumnes i potenciar el criteri propi per l’elecció del delegat



Treballar tècniques i procediments que millorin els estudis.



Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del
professorat del grup.



Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat
escolar.



Informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions de preavalauació i avaluació i
comentar-los de manera personal el seu rendiment per que reflexioni.



Prendre consciència del autoconeixement i l’autoestima, l’assertivitat i les pressions
del grup.



Implicar tot l’equip docent de 4t en el disseny i l’aplicació del conjunt d’activitats
proposades, per aconseguir que tot l’alumnat disposi d’una opció acadèmica o
formativa en finalitzar el curs.



Millorar el procés de presa de decisions vocacionals i professionals de l’alumnat que
finalitza l’ESO atenent a una reflexió al voltant de la seva realitat personal, social i
acadèmica.



Implicar les famílies en el procés de presa de decisions dels seus fills i filles.

CONTINGUTS



Presentació del tutor/a, professors, horari, normes, col·locació dels alumnes per
taules.



Tria de matèries optatives: presentació de l’oferta del centre, reflexió sobre
l’elecció. Finalment serà el tutor/a o l’equip docent qui decidirà els crèdits que farà
l’alumne.



El nostre delegat/da. Característiques necessàries, funcions i votació.



La convivència al centre: el dret de tots a la educació i la disposició positiva a l’aula.
Disciplina al centre.




Els conflictes en el grup i centre. La tolerància.
La millora del rendiment acadèmic. Elaboració d’esquemes diversos i exercicis de
concentració per potenciar la memòria a curt i llarg termini. Tècniques de
memorització.



El món laboral. Sortides professionals i d’estudis.



Itineraris acadèmics.



Treball de recerca.



Informació acadèmica: coneixement de totes les possibilitats acadèmiques en
finalitzar l’ESO, característiques i possibilitats.



Informació professional: coneixement de les diverses branques del món laboral,
formes d’accedir-hi, conceptes bàsics relacionats i requeriments del mercat.



Reflexió personal, millora de les actituds i l’autoestima. Volem que els alumnes
parteixin del propi autoconeixement del caràcter, interessos i valors professionals
per explorar les vies laborals més adequades a les seves característiques, valorant
les seves potencialitats i possibilitats.

PER AL SEGUIMENT INDIVIDUAL
AMB ELS ALUMNES
Recollida d’informació de l’alumne tant escolar com personal
El tutor ha de disposar, des dels primers dies de curs, de tota la informació que es té de
l’alumne amb les dades personals i escolars. És per això, que a direcció hi ha unes carpetes
amb la informació de l'alumne. La recopilació sistemàtica de dades permet proporcionar a
l’alumne l’atenció i l’orientació que se’n derivin.
És essencial que aquesta informació sintetitzada passi cada any al tutor responsable del
curs, d’aquesta manera es pot sumar informació i no és necessària una nova recerca de
dades. Cal remarcar que la informació que s’aplega en aquest registre està reservada a l’ús
del professorat i no s’ha d’utilitzar de manera descontextualitzada.

Els documents inclouen informació sobre:









L’informe de traspàs de primària a secundària fet pel tutor/a de 6è de primària.
Un informe de la valoració psicopedagògica de les coordinacions de primària a
secundària feta per la psicopedagoga, amb la informació rellevant de cada alumne,
en aquest àmbit.
Un full de seguiment de les actuacions fetes per la psicopedagoga durant el curs
anterior (només d’aquells alumnes que s’hagi fet demanda).
Un full model d’entrevistes a la família, on cada tutor o professor ha d’omplir a
mesura que vagi realitzant entrevistes amb la família. També disposarà de les
entrevistes fetes de cursos anteriors.
Un full de seguiment on es registraran totes les actuacions i intervencions fetes pel
tutor del curs anterior i un model en blanc per anar-lo omplint durant el curs actual.
La fitxa de tutoria que han d’omplir els alumnes, en cas que estigui feta només
s’actualitzaran les dades.
Butlletí de notes de cada trimestre i avaluació final.

Aquesta informació no exclou la realització de l’entrevista que convé fer amb el tutor del
curs anterior, per aportar la suficient informació per al nou tutor, ni tampoc exclou la reunió
amb la psicopedagoga en cas de necessitat.
Entrevistes personals amb l’alumne/a.
Aquestes entrevistes es realitzaran amb l’alumne en l’espai reservat per a la tutoria
individual. Es farà servir per a l’enregistrament de l’entrevista el mateix model d’entrevista
per als pares.
Es recollirà informació per a:






El desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de
lleure, valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida…
L’orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i autoavaluació,
perspectives de futur…
L’orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de
l’entorn, món laboral, presa de decisions…
La convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats
socials, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en
democràcia…

Recollida d’informació dels incidents que puguin estar relacionats amb cada alumne/a i
recerca de respostes positives davant les situacions de conflicte.
Es recollirà informació dels incidents realitzats per l’alumne, es revisaran fulls d’incidència.
En cas de conflictes es realitzarà una mediació per buscar les solucions més adients.
Coordinació del procés d’integració de l’alumne mitjançant les diferents àrees i activitats
docents que es desenvolupen al Centre.
Se’ls ajudarà a familiaritzar-se amb els companys, el professorat i l’entorn. Els informarem
sobre les normes bàsiques de convivència del centre, per tal d’afavorir la integració de cada
alumne en el si del grup–classe i del centre amb la finalitat d’aconseguir una interacció
positiva amb els companys.

AMB ELS PARES
Entrevistes periòdiques amb els pares de cada alumne/a.
Es realitzarà una entrevista amb els pares de cada alumne un cop al trimestre o sempre que
la família ho requereixi. Es donarà informació del seguiment de l’alumne en els diferents
àmbits:





Àmbit acadèmic: s’informarà als pares del progrés de l’alumne en els
aprenentatges informant pel que fa a la presentació dels deures, treballs a classe i
si la seva actitud es de respecte als companys i professors, si és responsable...
Àmbit personal: en l’entrevista es recolliran tots aquells aspectes més personals de
l’alumne i la família, tenint en compte aquesta informació per al seguiment dels
estudis i per reforçar l’acció tutorial.
Àmbit professional: s’informarà a la família sempre que ho requereixi de les
diferents opcions acadèmiques o professionals.

Informació trimestral dels resultats de la preavaluació i l’avaluació acadèmica de l’alumne/a.

A més a més de la informació rebuda pels pares en l’entrevista amb el tutor, a mitjans del 1r
trimestre, les famílies rebran un informe de preavaluació amb un comentari realitzat pel
tutor i consensuat per l’equip docent en les reunions de preavaluació on, tant els pares com
l’alumne, han de contestar unes preguntes de reflexió sobre aquest comentari i les notes
quantitatives que s’adjuntaran en aquesta informació preavaluativa. Aquest document s’ha
de retornar al tutor/a.
Avaluació
A final de trimestre el tutor/a lliurarà les notes a cada alumne, tenint aquest la
responsabilitat d’entregar-les als pares així com els pares de demanar-les al seu fill
Contactes telefònics i personals sempre que la situació de l’alumne/a ho requereixi.
També, sempre que la situació ho requereixi, es podrà telefonar a la família o convocar-la
personalment si hi ha una repetició sistemàtica de faltes d'assistència.
AMB ELS PROFESSORS
Recollida d’informació sobre el procés realitzat per l’alumne/a en referència a cada àrea del
currículum.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació a cada professor individualment de la seva matèria concreta.
Coordinació de les decisions conjuntes sobre algun alumne, davant les situacions que ho
requereixin.
Sempre que sigui necessari i en cas que la situació de l’alumne ho requereixi es podrà
sol·licitar informació conjunta a l’equip docent.

Coordinació i seguiment de les decisions preses a les juntes d’avaluació i reunió d’equips
docents.
Valorar l’aportació individual de cada professor i arribar a prendre decisions conjuntament.
Coordinació per atendre a la diversitat
En aquest espai, si es necessari es derivarà als alumnes quan sigui necessari al
psicopedagog/a o l’EAP del centre., i es farà l’elaboració dels plans de seguiment individual
(PI) per aquells alumnes de necessitats educatives especials i nouvinguts.

ACCIONS PER AL SEGUIMENT GRUPAL
AMB ELS ALUMNES
El desenvolupament grupal exigeix dels docents:

-

Afavorir el mutu coneixement dels membres del grup.
Organitzar l’aula com a grup per a tot el curs.
Deixar molt clar què s’espera dels alumnes.

Per a aconseguir els objectius esmentats al principi d’aquest nivell educatiu, es proposen
una sèrie d’activitats basades en diferents tècniques de dinàmica de grups, d’estudi…Són un
intent concret d’atendre els dos nivells importants dins una classe:

-

Que el grup se senti a gust(afectivitat),
Que el grup rendeixi en l’aprenentatge escolar(continguts).

En l’espai destinat a tutoria de grup es portaran a terme aquestes activitats previstes al PAT.
ACTIVITATS:

1. Presentació de les singularitats del nou curs: ja tornem a ser-hi.
2. Presentació i tria de matèries optatives.
3. Actualitzem fitxa de tutoria.
4. Tria de matèries optatives.
5. Elecció de delegat/s.
6. Tècniques d’estudi: diferents estils de lectura.
7. Tècniques d’estudi: llegir per comprendre i recordar.
8. Tècniques d’estudi: millorar la comprensió de textos.
9. Tècniques d’estudi: millorar la comprensió de textos.
10. Informació sobre el batxillerat, diferents modalitats, tria d’optatives,
concordança amb els estudis universitaris.
11. Informació sobre el batxillerat, diferents modalitats, tria d’optatives,
concordança amb els Cicles Formatius Grau Superior.
12. Cicles formatius Grau Mig, famílies professionals.
13. Cicles formatius Grau Mig, famílies professionals.
14. Pre-avaluació amb els alumnes.
15. Avaluació 1r trimestre. Reflexió personal i en grup.

16. Autoconeixement:: enquesta sobre aptituds, interessos, personalitat,valors
ocupacionals, àrees curriculars. Orienta’t.
17. Reflexió i anàlisi sobre els resultats.
18. Quadern d’orientació professional IPSUM: capacitats i interessos.
19. Reflexió i anàlisi sobre els resultats.
20. Píldores ocupacionals: àmbits (ocupacions), tasques, formació, mercat laboral.
21. Reflexió i anàlisi sobre els resultats.
22. Preavaluació del 2ntrimestre
23. Avaluació 2n trimestre. Reflexió personal i en grup...
24. Autoconeixement i autoestima. Com em veig?
25. Pre-avaluació del 3r trimestre amb els alumnes.
26. Avaluació final de l’etapa

AMB ELS PARES
Reunió amb el grup de pares a començament de curs amb la finalitat de:





Facilitar el contacte i coneixement entre el/la tutor/a i els pares de tots els alumnes del
grup.
Informar-los des de qüestions pràctiques de normativa i funcionament del centre a la
programació i l’organització del curs.
Informar-los dels aspectes concrets en la manera de desenvolupar la tutoria: seguiment
de l’alumne/a, entrevistes,etc.

Procediments:





S’entrega a la família la carta/mail de convocatòria de la reunió.
Se li dóna al tutor el guió per a la sessió de tutoria del primer dia de curs.
A més del full de benvinguda per repassar normes, que també ho trobaran els
a la normativa de l'escola.

pares

Reunió amb el grup de pares a principi del 3r trimestre amb la finalitat de:





Facilitar el seguiment a nivell de grup de l’evolució dels aprenentatges.
Facilitar informació del grup a nivell d’actitud, comportament i compliment de
les normes.
Informar-los sobre la orientació escolar i professional.

AMB ELS PROFESSORS
Reunió amb l’equip docent com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat de:





Coordinar estratègies d’aprenentatge de procediments i d’actituds comunes a totes
les àrees.
Coordinar aspectes d’organització i funcionament del grup d’alumnes a l’aula.
Analitzar els problemes que vagin sortint al grup i buscar conjuntament solucions.

Sessions trimestrals d’avaluació:




Anàlisi del procés i seguiment dels objectius del grup proposats conjuntament.
Presa de decisions pel que fa al funcionament del grup.

Reunions de tutors
Es realitza com a mínim un cop al trimestre amb la finalitat de coordinar diferents aspectes
de la tutoria: activitats, sortides, valoracions del PAT...
Reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD
Es realitza com a mínim un cop al trimestre on s'inclouen tots aquells àmbits per tal de
promoure, garantir i supervisar que la diversitat dins del nostre centre sigui atesa per
potenciar totes les capacitats individuals de l'alumne/a. Incidim directament en els alumnes
amb necessitats educatives específiques (necessitats educatives especials, nouvinguts,
entorns socioculturals desfavorits...) pel que fa al suport en les àrees Instrumentals, altres
matèries i vetllant pel seu creixement personal i emocional. També incidim en la diversitat
per aquells alumnes que tenen bon nivell fent grups homogenis.

AVALUACIÓ
S’avaluaran els següents punts:

• Funcionament del pla d’acció tutorial.
• Programació de les activitats de tutoria.
• Material emprat.
La metodologia d’avaluació es durà a terme bàsicament pels tutors/es en les sessions amb
l’alumnat, professorat i família durant i al final de curs, i consistirà en:

• Aportacions, suggeriments de millora, punts forts de les actuacions realitzades i
funcionament durant la reunió trimestral de tutors/es.

• Aportacions sobre les activitats fent referència a la seva idoneïtat, adequació,
temporalització...

• Aportacions per a la millora dels diferents materials que s’hagin facilitat.

