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JUSTIFICACIÓ

 El Pla d’Acció Tutorial de la Sínia vol ser una eina viva que acompanyi i ajudi els tutors a 

les aules. Tant en la seva planificació de dinàmiques i d’accions com en la mirada que el 

projecte de la Sínia vol transmetre a tots els docents que portin a terme aquesta funció 

tutorial. L’objectiu és ajudar els tutors en el camí de coneixement de cada un dels infants,  

en la de creació i  amb compartir  dinàmiques i  estratègies de grup que acompanyin a 

l’ambient tranquil de treball, a un treball mirant les individualitats de cada un dels infants i  

alhora que els acompanyi a treballar per la comunitat de l’escola.

Aquest document va de la mà d’un acompanyament dels tutors per part de l’equip directiu 

i dels coordinadors de l’escola.

A nivell pràctic el PAT porta annexat alguns dels document necessaris de conèixer per  

portar a terme una bona acció tutorial amb els infants a les aules.

1.  INTRODUCCIÓ 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), en el preàmbul assigna a la societat 

catalana la voluntat de proporcionar a les noves generacions la millor educació; concepte 

que la Llei concreta en la idea col·lectiva de donar oportunitats educatives a tothom durant  

tota la vida i en el propòsit individual de cada persona de dur a terme lliurement el seu  

projecte de vida. En el mateix preàmbul, la Llei estableix que el dret de totes les persones 

a l’educació s’ha de garantir al llarg de tota la vida i, per fer-ho, convé fer atenció a totes  

les facetes del desenvolupament tant personal com professional. 

Per la seva banda, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 

posa en relleu la necessitat d’un lideratge fort i distribuït de les direccions per a l’exercici  

de la seva autonomia pedagògica desenvolupada en torn del projecte educatiu de centre.  

Per a l’ús d’aquesta autonomia pedagògica i per a l’organització dels currículums, aquest 

decreten  el  seu  article  15.1  atribueix  a  l’acció  tutorial  la  finalitat  de  contribuir,  en 

col·laboració  amb  les  famílies,  al  desenvolupament  personal  i  social  de  l’alumnat  en 

aspectes que diferencia de forma expressa entre, l’intel·lectual, l’emocional i el moral. 
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A més a més, en l'article 15.2, el Decret 102/2010 dóna orientacions sobre la funció que 

ha de tenir una Planificació de l’Acció Tutorial (PAT): 

• La planificació de l’acció tutorial determina els aspectes organitzatius i funcionals 

de l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació.

•  La planificació de l’acció tutorial ha d’esdevenir un referent per a la coordinació 

del professorat i pel desenvolupament de l’acció educativa. 

En  conseqüència,  el  decret  determina  que  l’activitat  docent  implica  impartir  els 

ensenyaments  propis  de  l’àrea  a  través  del  seguiment  i  l’orientació  del  procés 

d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats 

educatives que presenten els infants. 

En virtut d'això, es fa necessària la coherència i la continuïtat de l’acció tutorial, a partir de 

la qual l’Escola La Sínia concreta els objectius i les activitats que es duen a terme en 

relació amb: 

• El seguiment acadèmic, personal i emocional de l’alumnat. 

• La cohesió i dinamització del grup classe. 

• La coordinació de l’activitat educativa entre els i les mestres del l’equip docent. 

• La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat. 

• La col·laboració en aspectes organitzatius del centre.

Cal afegir-hi que, per tal d’afavorir el procés de formació integral dels infants, en l’acció 

tutorial  es  considera  també el  desenvolupament,  conjuntament  amb les  famílies,  dels 

aspectes següents: 

• Desenvolupament personal de l’infant: l’autoconeixement, l’acompanyament en els 

valors  i  cura  de  la  imatge,  l’acompanyament  en  l’autogestió  de  les  emocions i  

l’afectivitat, l’autoregulació i els hàbits de vida. 

• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaulació, entre d’altres.
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Així, i en conseqüència amb l’article 15.2 de l'esmentat decret, s’assenyala com actuació 

mínima de l’acció tutorial, la gestió de la informació i l’orientació de caràcter personal, 

acadèmic i professional dels infants sempre vetllant per la convivència del grup d’infants  i  

la seva participació en les diverses activitats del centre. 

En  aquest  sentit  i  d’acord  amb  l’article  38.1  del  Decret  102/2010,  de  3  d’agost, 

d’autonomia de centres educatius i, en concordança amb la Llei d’educació, s’estableix 

que la tutoria i l’orientació dels infants forma part i esdevé una part imprescindible de la  

funció docent. A més a més, matisa que tot el professorat del claustre d’un centre públic 

ha d’exercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui.

En virtut d’aquesta visió de la tutoria com a part pròpia de la funció docent, l’article 40.1 

del mateix decret apunta que la coordinació del personal docent ha de dirigir-se a millorar 

l’orientació  de  caràcter  personal,  acadèmic  i  professional  dels  infants  i  a  millorar  els 

processos d’ensenyament i  aprenentatge i la seva avaluació.  Aquesta és la raó per la  

qual,  el  Decret  143/2007,  de  26  de  juny,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels 

ensenyaments de l’educació obligatòria, dedica tot el capítol 5 a l’acció tutorial. 
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2. FUNCIONS DELS TUTORS 

La tutoria i l’acompanyament dels infants forma part de la funció docent. Tots els 

mestres que formem part del claustre de l’Escola podem exercir les funcions de 

mestre/a tutor/a quan correspongui.

Cada grup d’alumnes té un tutor amb les següents funcions:

1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels infants.

2. Tenir  cura  de  la  coherència  en  les  activitats  d’ensenyament-aprenentatge  dels 

infants  tant  en  els  projectes  com els  els  itineraris  personals  i  de  les  activitats  

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el grup que ell/a tutoritza.

3. Els  tuTors  d’Educació  Primària  s’han de fer  responsables  de  fer  arribar  en  els  

especialistes les autoavaluacions dels  infants i a les seves famílies.

4. Donar la coherència final al conjunt d’aportacions que fan tots els docents tant en 

els retorns com en els informes que es fan arribar els infants i a les seves famílies.

5. Invertir un temps individual per a compartir el retorn amb els infants. 

• A 1r i 2n es fa un retorn oral al final de cada trimestre. En aquesta edat els 

infants  encara  dediquen  molt  esforç  a  la  decodificació  escrita  i  no  a  la 

comprensió. Per això aquest moment es fa necessari. 

• A partir de 3r i fins a 6è  els tutors han de vetllar per buscar també un espai 

per compartir els retorns  i informes abans que se’ls emportin a casa. Aquest 

document compartit entre infant i tutor és una eina important perquè l’infant 

el  pugui  utilitzar  al  llarg  del  trimestre  alhora  de plantejar-se  objectius  de 

millora, però és necessari  fer  un treball  a fons amb cada un dels infants 

acompanyant-los en aquest treball. 

6. És necessari i imprescindible que el tutor busqui la coherència amb les diferents 

activitats i elements que li puguin servir d'avaluació del procés d’aprenentatge dels 

infants, tant pel que fa a les seves accions com amb la resta de docents que també 
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intervenen en el grup. Aquests elements i/o activitats d’avaluació sempre han de 

seguir les línies estratègiques i pedagògiques de l’escola.

7. Responsabilitzar-se en acordar els objectius que cada un dels infants necessita per 

seguir  avançant  en  el  seu  procés  d’aprenentatge  en  l’àmbit  dels  Itineraris 

Personals.

8. Vetllar per l’assoliment de les competències bàsiques.

9. Responsabilitzar-se de  dinamitzar les cinc juntes d’avaluació del grup d’infants que 

ell/a tutoritza i compartir-ho amb l’equip docent que hi treballa per tal que aquests 

puguin aportar el que creguin necessari.

10.Vetllar per la coordinació del conjunt de mestres que imparteixen docència al grup 

d’infants per tal  d’actuar coordinadament en l’establiment d’objectius d’hàbits de 

treball i convivència

11. En el cas que un tutor detecti que algun infant té dificultats ho comunicarà algun 

membre  de  la  CAD  (Comissió  d'Atenció  a  la  Diversitat)  a  través  de  la  junta 

d'avaluació o directament amb  les persones que en són responsables. Per tal de 

formalitzar-ho farà arribar un full de demanda a la CAD. 

12.És el tutor el responsable de liderar i elaborar un Pla Individualitzat si és necessari i  

la  CAD  ho  recomana  prèviament.  El  tutor  no  ha  d'informar  a  les  famílies  la 

possibilitat  d'encetar  cap  protocol  d'ajuda,  suport  i/o  adaptació  curricular  si 

prèviament no s'ha acordat a la CAD.

13.Tenir  cura,  juntament  amb  l’administratiu,  quan  correspongui,  de  vetllar  per 

l’elaboració  dels  documents  acreditatius  dels  resultats  d’avaluació  i  de  la 

comunicació d’aquests a les famílies i/o representants legals dels infants. 

14.Endreçar a l’expedient  de cada infant el  recull  de les entrevistes fetes amb les 

famílies i/o personal extern al centre igualment és responsabilitat del tutor arxivar  

en  l’expedient  de  l’infant  els  dos informes realitzats  al  llarg  del  curs  en  el  cas 

d’Educació Infantil i els dos retorns de les autoavaluacions,  l’informe, i el butlletí  

oficial de notes  en el cas d’Educació Primària. 
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15.Les famílies a La Sínia tenen l’opció d’acompanyar els seus fills/es a les aules. El 

tutor en aquest espai ha de mantenir una relació cordial i de relació diària. 

Aquestes trobades sistemàtiques no són el moment d’establir temes de conversa 

formals. 

16.El tutor ha de   realitzar  una entrevista formal amb les famílies dels infants com a 

mínim un cop l’any. Aquesta trobada és imprescindible realitzar-la com a molt tard 

en el tancament del segon trimestre. 

17.Acompanyar cada un dels infants en el seu creixement personal i d’aprenentatge a 

través les acords presos conjuntament infant i tutor en les tutories individuals.  

18.Vetllar  per  la  convivència,  la  cohesió  i  el  respecte  del  grup  d’infants  i  la  seva 

participació  a  les  activitats  escolars.  Utilitzant  les  tutories  individuals  i  les 

assemblees planificades dins l’horari.

19.A partir  de 3r de primària incorporar dins el  funcionament de les assemblees el 

treball que es fa per part dels delegats d’aula en el Consell d’Escola per tal que 

aquest puguin aportar en el Consell els acords presos en el seu grup.  

20.Vetllar pel control d’assistència dels infants de forma regular i sistemàtica cada dia 

al matí i notificar-ho en drive de control d’absències per tal que es pugui notificar a 

les famílies de la no assistència d’un infant a l’escola.
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3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DELS TUTORS 

Activitats temporitzades a desenvolupar pel tutor/a del curs:

Setembre: 

• Abans d’iniciar el curs amb els infants els tutors de P3 juntament amb la TEI,  

preparen les aules per acollir un matí de portes obertes on infants i famílies 

venen a l’escola a conèixer els tutors, l’aula i els companys.

• Tutors de P3 realitzen una entrevista personal amb les famílies i l’infant amb 

l’objectiu de conèixer ‘s i preparar l’acollida de l’infant. 

• Tots els tutors acompanyats de les persones de la CAD de l’escola tindran 

una entrevista amb les famílies dels infants amb dictamen abans d’iniciar el 

curs escolar.

• Els tutors dels grups dels quals hi  haguin infants de nova incorporació a 

l’escola es farà una entrevista amb la família, i si es creu necessari,  amb   la 

presència  de l’infant abans d’iniciar el curs escolar. 

• La primera setmana de classe, realització de dinàmiques de grup. En el cas 

de 1r i  4t,  que comencen el  curs amb grups nous, cal   dedicar el  temps 

necessari a consolidar la dinàmica del grup. 

• Els primers dies de curs són els ideals per decidir en els diferents grups els 

càrrecs que necessiten com a grup per garantir-ne el bon funcionament.

• Treball amb el grup per la tria dels delegats d’aula de 3r a 6è , representants 

en el Consell d’Escola.

• Passi de proves d’inici de curs.
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         Octubre:

• Reunió de famílies per tractar temes d’interès sobre el treball del grup classe 

i  del  nivell  i  també  per  anar  coneixent  els  diferents  aspectes  d’interès 

pedagògic de l’escola.

• Realització i anàlisis de les proves de comprensió lectora ACL de 2n a 6è.

• 1ra junta d’avaluació→ Part expositiva del grup i dels infants

→ Resultats de les proves d’avaluació inicial

→  Baròmetre  inicial  de  dinàmiques  i  hàbits  de 

grup-classe

→ Objectius a treballar de forma compartida amb 

els especialistes.

Novembre:

• A Educació Primària passi de les autoavaluacions.

• A Educació  Primària  compartir  les  autoavaluacions  dels  infants  amb  els 

especialistes.

• Retorns orals de les autoavaluacions a 1r i 2n

• A finals de novembre obrir  un drive compartit  per part dels tutors amb la 

resta d’equip docent amb els retorns de les autoavaluacions.

• 2ona junta d’avaluació:

                     → Fortaleses i debilitats de cada un dels infants 

                     → Estratègies a treballar de forma compartida tot l’equip docent perquè cada 

un dels infants treballi i pugui ser acompanyat per superar la seva debilitat.
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Desembre:

• Entrega dels retrons els infants de 3r a 6è per treballar-ho amb els infants i 

que aquesta eina els ajudi  a situar-se amb els objectius a treballar  el  2n 

trimestre.

• Entrega a les famílies dels informes d’Educació Infantil .

• Entrega  de  les  autoavaluacions  i  els  retorns  a  les  famílies  a  Educació 

Primària.

Febrer:

• Realització del sociograma a 3r i P5 per la realització dels nous grups.

• Treball a les aules de 6è del pas a secundària. Visita als Instituts públics de 

Molins de Rei. 

Març:

• 4ta junta d’avaluació→ Fortaleses i debilitats de cada un dels infants 

                                                  → Revisió  dels acords de treball i estratègies a seguir 

amb cada un dels infants per encarar  la recta final del curs.

Abril:

• Trobada específica  per elaborar els nous grups tant de 1r com de 4t on hi 

estan convocats els tutors actuals, els tutors que han tingut aquests grups 

els cursos anteriors  i l’equip docent del curs actual.

Maig:

• Realització, anàlisis i comparació de les proves de comprensió lectora ACL 

de 2n a 6è, i realització de les proves a 1r.
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Juny:

• A Educació Primària passi de les autoavaluacions.

• A Educació  Primària  compartir  les  autoavaluacions dels  infants  amb els 

especialistes.

• Retorns orals de les autoavaluacions a  tota Educació Primària. 

• A finals de  maig  obrir un drive  i compartir-lo  amb la resta d’equip docent  

amb els retorns de les autoavaluacions.

• Entrega dels retrons els infants de 3r a 6è per compartir-ho amb els infants .

• Entrega  a  les  famílies  dels  informes  d’Educació  Infantil   ANNEX  pauta 

informe EI.

• Entrega  de  les  autoavaluacions  i  els  retorns  a  les  famílies  a  Educació 

Primària.

• 5ena i última junta d’avaluació per tancar el curs i posar notes.

• Elaboració de la documentació que per part dels tutors de 6è per el pas a 

secundària.

• Coordinació i traspàs d’informació per part dels tutors de 6è els instituts.

• Els tutors de P5 juntament amb la Cap d’estudis i la coordinadició de primer 

cicle fan una reunió informativa amb les famílies de P5 per informar del  

treball  competencial  que  es  farà  a  primària,  els  protocols  i  els  criteris 

utilitzats alhora de d’elaborar els nous grups de 1r i finalment el llistat dels 

nous grups. En el  cas que hi  haguin infants que s’incorporen de nou al 

centre en l’etapa d’Educació Primària també se’ls convocarà en aquesta 

reunió informativa i se’ls informarà del grup que se li ha assignat el seu fill/a.

• Els tutors de 3r fan arribar els llistats dels nous grups de 4t a les famílies 

via correu electrònic a finals del mes de juny. 
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• La direcció de l’escola juntament amb la coordinació d’Educació Infantil fa 

una reunió de benvinguda i informativa a totes les famílies que el proper curs 

s’han  d’incorporar  a  a  P3.  En  el  cas  que  hi  hagin  infants  que  s’han 

d’incorporar  de  nou  al  centre  i  són  de  l’etapa  d’Educació  Infantil  també 

se’lsconvocarà en aquesta reunió. En aquesta reunió també s’informarà a les 

famílies dels grups que s’han format i els criteris utilitzats. 

Al llarg del curs escolar: 

• Entrevistes individualitzades amb totes les famílies dels infants del grup 

que  tutoritza  per  tractar  temes  relacionats  amb  el  creixement  i 

l’acompanyament  dels  infants.  La  primera  entrevista  sempre  serà 

convocada abans de tancar el segon trimestre. I les entrevistes podran ser 

convocades tant per les famílies com pel tutor. 

• Per  planificar  les  entrevistes amb les  famílies els  tutors  penjaran una 

graella fora de l’aula i a l’abast de les famílies en el moment de la reunió 

• d’inici de curs. Aquesta graella però no tindrà totes les hores disponibles per 

totes les famílies ja que el tutor s’haurà reservat unes hores per poder fer  

les entrevistes, que segons el seu criteri,  són més prioritàries. 

• A principi de curs s’informa a les famílies a través del full informatiu nº 1 del 

dia i hora assignada d’atenció a les famílies, dins els períodes permanència 

del professorat al  centre.

• Si és necessari  el  tutor convocarà entrevista amb altres professionals 
que intervenen amb els infants de l'escola (mestre d’Educació Especial o 

persona que li fa el suport a l’aula, psicopedagog de l’EAP, logopeda del 

CREDA., direcció o cap d’estudis).

• El  tutor  al  llarg  del  curs  també  es  coordinarà  amb  els  professionals 
externs al  centre  i  que  atenguin  algun  dels  infants  que  tutoritza  amb 

l’objectiu de compartir criteris i estratègies de treball.
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• Els tutors dins el seu horari lectiu tenen assignada una sessió a la setmana 

per  realitzar  tutories  individuals per  a  cada  un  dels  infants.  Aquestes 

sessions de tutories que tenen objectius:

- crear vincles entre infant i tutor.

- trobar un espai relaxat i tranquil per compartir inquietuds per part de 

l’infant com del tutors.

-   trobar  un   espai  per  tractar  i  mediar  els  conflictes  que  puguin 

aparèixer  en el  dia  a dia a l’aula,   incidint  sempre en la resolució 

pacífica, pactada i consensuada d’aquests, establint pactes i acords 

compartits.

-fer  el  seguiment  individualitzat  dels  infants  del  seu  procés 

d’ensenyamentaprenentatge,  tot  compartint  acords  i  fent-ne  el 

seguiment. 

• Dins  l’horari  lectiu  els  tutors  tenen  planificada  una  sessió  setmanal 

d’assemblea d’aula. Aquestes sessions estan programades a partir de 1 r de 

primària.  

Aquestes sessions seran de caire grupal i tindran com objectiu atendre les 

inquietuds,  els  suggeriments,  les  propostes  dels  infants  i  les  situacions 

irregulars o de conflicte que es puguin haver produït.

Dins aquest espai és un espai òptim per treballar dels hàbits i actituds del  

pla de convivència, sobretot en el cas d’Educació Primària on cada trimestre 

es presenten els hàbits a treballar segons els Pla de Convivència acordat 

com  a  centre.  Es  pot  introduir  el  treball  dels  temes  que  plantegen  les 

sessions  d'Irènia  (Educació  per  la  Pau)  per  a  compartir-los  a  les 

assemblees. 
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• Els  infants  a  partir  de  3r de  primària  en  la  seva  autoavaluació  trimestre 

s’autoavaluaran  d’aquests  hàbits  i  actituds  presentats  i  treballats  a  les 

assembles.

Les assembles d’aula també són també una llançadora de propostes pel Consell 

d’Escola  on els seus delegats les recullen i les porten a debat en aquest espai.

• El treball dels Hàbits i Actituds del Pla de Convivència es va treballant al llarg 

dels  diferents  nivells  educatius  i  en  situacions que es  poden  plantejar  a 

l’aula, entre el mateix grup.  
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4. PLA D’ADAPTACIÓ DELS ALUMNES DE P3

4.1. Justificació psicopedagògica

L’entrada a l’escola dels infants de 3 anys significa un canvi per a tots els membres de la  

unitat  familiar  i  sovint  es  genera  un  espai  d’incertesa  i  inseguretat.  Com  a  escola  ,  

entenem que hem de fer una tasca d’acolliment dels nens i nenes i de les famílies, que  

faciliti l’adaptació a aquest nou entorn i a les noves dinàmiques que es generen.

Amb aquesta finalitat s’ha preparat un pla d’adaptació. El nostre objectiu és oferir unes 

condicions que afavoreixen un marc de seguretat i una vivència,  el més positiva possible,  

de  la  incorporació  dels  infants  a  l’escola  .  Aquest  pla  preveu  actuacions  en  l’àmbit  

individual i en l’àmbit col·lectiu.

4.2. Actuacions previstes

     4.2.1. Reunió general dels pares i mares dels alumnes matriculats
Aquesta reunió la convocarà la directora i la coordinació d’Educació Infantil del centre la 

darrera setmana de juny.  Es parlarà del que significa el procés d’adaptació de l’infant a 

l’escola, per tal que els famílies coneguin i comprenguin el que significa pels infants l’inici  

de l’escolaritat. La reunió la durà a terme un membre de l’equip de gestió i la coordinació 

d’EI. També s’informarà a les famílies dels aspectes pràctics, materials i organitzatius que 

hauran de preveure per a l’inici del curs el mes de setembre. Amb aquesta trobada es 

pretén obrir entre les famílies i l’escola una relació de col·laboració mútua, que els permeti  

sentir confiança respecte el centre on els seus fills i filles inicien l’escolaritat. S’informarà 

de  la  necessitat  del  Pla  d’adaptació,  tant  dels  seus  objectius  com  dels  aspectes 

organitzatius , concretant el calendari d’entrada.              
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És farà referència a l’organització general del centre, horaris, serveis, creació de l’AMPA,  

llengua vehicular. El Pla pedagògic concret es presentarà a les famílies en una reunió de 

classe, un cop iniciat el curs, durant el primer trimestre.

Es lliurarà als pares un dossier informatiu amb els recull dels aspectes citats.

4.2.2. Entrevistes familiars individuals
Durant el  mes de setembre els tutors/es convocaran a les famílies per tal  de realitzar  

entrevistes familiars individualitzades.

4.2.3. Visita dels alumnes al centre
Aquesta  visita  es  farà  abans  del  primer  dia  lectiu  de  setembre  i  la  faran  els  infants 

acompanyats dels seus familiars (el dia el concretarem el dia de la reunió de famílies del 

mes de juny).

Té  com  a  objectiu  que  el  nou  alumne  pugui  conèixer  l’escola  i  el  docent  abans  de 

començar el curs pròpiament dit, tot sentint que la família el deixen confiats a l’escola i 

que tenen comunicació amb el docent a qui se’ls confia. S’ofereix un temps per utilitzar els  

espais i prendre un primer contacte amb els altres infants que també aniran a l’escola amb 

ell.  Es  proposa  que  cada  nen/a  deixi  el  material  que  tindrà  a  l’escola,  recanvi,  got,  

tovallola, material didàctic,..., de manera que conegui i es comenci a apropiar de l’espai.  

Hi haurà la possibilitat de jugar una mica a l’escola. Cada família podrà decidir l’estona 

que destinarà a aquesta visita dintre de l’horari previst.

4.2.4. Entrada i acollida dels nens/es
L’entrada dels nens/es es farà distribuint els alumnes aleatòriament en dos grups. Durant 

els  tres primers dies de setembre,  cada grup farà estades d’una hora i  mitja  els  dos 

primers dies i dues hores i mitja el tercer dia.
   

Aquesta  entrada  permet  acollir  millor  els  nens  i  les  nenes  i  oferir  una  atenció  més 

individualitzada a l’infant i a la família, a partir de l’escolta i de l’acompanyament en els 

aspectes pràctics i emociona. A partir del quart dia lectiu els infants de P3 s’incorporaran a 

l’escola tota la jornada escolar .
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Les tardes dels tres primers dies es destinaran a fer les entrevistes individuals amb les 

famílies d’acord amb el calendari establert. La primera setmana d’octubre, en funció de 

com ha anat l’adaptació, els infants de tota l’escola donaran la benvinguda als infants i a  

les seves famílies en una petita festa amb intercanvi d’obsequis fets pels propis infants.
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5. ASPECTES SINGULARS

• Les famílies formen part  del  dia  a dia  a l’escola,  oferint-los la  possibilitat  que 

aquestes entrin dins les aules de forma sistemàtica en els moments d’entrades i 

sortides. Aquests moments permeten un contacte diari amb les famílies tot i tenint 

molt  present  que  aquests  són  encontres  informals  i  que  són  el  moment  per 

exposar temes que requereixin una entrevista formal. Sinó que l’objectiu de que 

les  famílies  entrin  a  l’escola  i  a  les  aules  és  acompanyar  de  forma física  i/o  

emocional els seus fills/es.

• Per les notificacions formals, especifiques La Sínia té protocol·litzat que aquestes 

han de quedar registrades per escrit. Que és la manera on els tutors poden rebre i  

donar aquestes notificacions especifiques. En el cas d’Educació Infantil hi han els 

fulls d'incidències, amb la llibreta missatgera a 1r i  2n i  a partir  de 3r l’agenda 

escolar.

• La manera que els tutors notifiquen les sortides és la següent és fent-les arribar a 

través  del  drive  de  sortides  i  colònies  i  l’equip  directiu  és  l’encarregat  de 

calendaritza-ho a la web de l’escola i informa-ho a les famílies a través del full 

informatiu. 

• Els tutors han de mantenir actualitzat el blog del seu grup, on s’hi van incorporant 

les notícies i novetats més significatives relacionades amb la vida escolar. Cada 

trimestre cada tutor és necessari que pengi un mínim de tres notícies. 
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ANNEX
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El consell d’Escola 

1. Introducció

La  participació és UN CONJUNT DE  processos, accions i actituds que generen capacitat 

de decisió i intervenció de les persones en tot allò que les afecta. Entenem la participació 

com la capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o indirectament la nostra 

vida; sobre tot allò que condiciona el nostre entorn, les nostres relacions i  les nostres 

possibilitats de desenvolupament personal i col•lectiu.

Cal treballar-la de manera gradual, i  en totes les etapes educatives per anar adquirint 

ACTITUDS, HABILITATS I CONEIXEMENTS pràctics  que seran els que ens permetran 

poder decidir COM intervenir en allò que ens afecta

 
Així doncs, com que l’aprenentatge de la participació no es pot deslligar de les habilitats  

personals, les dinàmiques de grup, de l’organització i del treball en equip treballem  la 

participació amb activitats des d’aquesta perspectiva:
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Com ens relacionem amb els altres (habilitats individuals i comunicatives)

•   Com  ens  organitzem  internament  dins  el  grup  /organització  (participació 

interna)

•  Com mirem el món (compromís i esperit crític)

•  Com intervenim ( participació externa, la relació amb els altres grups i  en 

l’entorn)

La participació és sempre una eina, no un mitjà i serveis per a treballar les competències 

bàsiques i per assolir uns objectius. 

2. Competències  
Quant a la formació en competències bàsiques que el consell d’escola ajuda a adquirir:

• De  competència  social  i  ciutadania.  El  consell  d’escola   treballa  habilitats  i 

actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en 

determinades  situacions  i  responsabilitzar-se  de  les  eleccions  i  decisions 

adoptades. Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de 

resoldre els conflictes, tant en l’àmbit  individual  com  en  el  social,  assentant 

pràctiques democràtiques .

• De  competència  comunicativa  lingüística.  El  consell  d’escola  treballa  les 

habilitats i  les actituds propis d’aquesta competència que permeten interactuar i  

dialogar  amb  altres  persones  de  manera  adequada,  expressant  opinions, 

pensaments, emocions i vivències i a la vegada aprenent a escoltar als altres. La 

competència comunicativa també és imprescindible  per  adoptar  decisions  i 

cohesionar els grups humans; acceptar i realitzar crítiques constructives; posar-

se en el  lloc  de l’altre  de manera empàtica;  respectar opinions diferents a les 

pròpies amb sensibilitat i esperit crític.

• De competència d’autonomia i iniciativa personal. El consell d’escola exercita 

habilitats socials per a relacionar-se, cooperar i treballar en equip: valorar les idees 

d’altre,  dialogar  i  negociar,  tenir  assertivitat  per  fer  saber  adequadament  a  les 

altres persones les pròpies decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. En 

la mesura que l’autonomia i la iniciativa personal involucren sovint altres persones,  

aquestes competències requereixen de les habilitats esmentades.
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3. Quins objectius (per a què participar): 

- formar persones crítiques i compromès amb la millora el seu entorn.

- implicar-se en l’ organització social

- formar persones responsables de les eleccions i decisions adoptades

-  entendre  la  persona  com  un  element  actiu  en  la  construcció  d’una  societat 

democràtica. 

- exercir activiament i responsablement els drets i deures de la ciutadania

- expressar les idees pròpies i representar les idees d’un grup

- posar en pràctica el diàleg i la negociació per arribar a acords

- reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius

4. Mecanismes i dinàmiques  de l’escola que contribueixen a treballar la participació

ESTÀ 
INFORMAT

SER 
ESCOLTAT

SER 
CONSULTAT

DIALOGAR 
LES 
DECISIONS

NEGOCIAR 
LES 
DECISIONS

COMPARTIR 
LES 
DECISIONS

DECIDIR

Auto-
avaluació 

Treball  en 
grup

Assemblees 
d’aula

Consultes 
puntuals

Treball  pel 
col·lectiu

Produccions 
dels projectes

Assumpció 
de càrrecs

Dinàmica 
d’aula

Consell 
d’Escola
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Seqüenciació de l’organització

- Participants: Infants d’Educació Primària. Dos representants per aula.  Dividits en dos 

grups, de 1r a 3r i de 4t a 6è. 

- Elecció dels  representants: . En una assemblea  s’explica quines són les funcions del 

representants al consell d’escola i quines habilitats principals ha de tenir i es demana als 

infants que ho vulguin que es presentin voluntaris per a representar la seva aula al consell  

d’escola al llarg d’un curs. Cal fer èmfasi en el paper que hi pot jugar la vergonya quan es 

parla davant de persones no tant properes com els companys d’aula.  Es dóna veu als 

candidats per a que exposin els motius que els han portat a presentar-se  i a continuació 

es fa una votació secreta dels candidats. 

Els infants que exerceixin de representants un curs no ho podran tornar a fer amb la idea  

que el màxim nombre d’infants puguin assumir el rol del representant d’aula. 

- Periodicitat:  Es realitzaran 5 o 6 sessions al llarg del curs amb els infants de 4t a 6è.  

Entre 2 i 3 amb els infants de 1r a 3r. 

-  Presidència: la  direcció  de  l’escola  exercirà  la  presidència  d’aquest  fòrum.  Serà  la 

responsable de fer arribar les dates i els ordres del dia als diferents grups, i de garantir  

l’organització de les diferents sessions. Algunes de les sessions es poden preparar de 

forma conjunta amb alguns infants, sigui perquè han estat els promotors de tractar un 

tema o perquè així s’ha establert. 

- Moderador: si la dinàmica ho requereix cada sessió comptarà amb un moderador que 

serà l’encarregat de gestionar el torn d’intervencions.

- Secretari: en cada sessió hi haurà una persona que recollirà de forma escrita 

els acords presos per tal que els representants els  puguin fer arribar a les assemblees  

d’aula. 
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- Convocatòria: es concretaran les dates de realització amb la suficient antel·lació per a 

que  els  infants  puguin  treballar  els  temes  proposats  a  les  seves  assemblees.  De  la 

mateixa manera caldrà fer arribar propostes i temes de treball a la direcció de l’escola per 

tal que es pugui preveure la seva incorporació a l’ordre del dia i per a que els altres grups 

també en siguin coneixedors. 

- Visibilitat:  creació d’una cartellera que permeti  visibilitazar la feina que fa el  consell 

d’escola.  Cal  que  hi  s’hi  pugui  trobar  les  convocatòries  i  les  actes  de  les  diferents 

sessions. 

- Temes a tractar: per als infants de 1r a 3r es proposaran temes guiats, en canvi l’ordre  

del dia de les sessions amb els infants de 4t a 6è pot recollir les inquietuds directes dels 

infants i propostes que sorgeixin dels docents. 

- Dinàmica de treball:  establir dinàmiques participatives, que facilitin la participació per 

igual dels infants, figura del secretari i figura del moderador. 

BIBLIOGRAFIA QUE ENS POT AJUDAR
- Aprendre  a  participar: http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/413.pdf 

(marc  teòric,  experiències  àmbit  no  formal  i  activitat  per  fomentar  la  participación  per 

grups d’edat)

-APS:  Centre  Promotor  d’Aprenentatge  Servei:   http:// www.aprenentatgeservei.cat. 

(experiències aprenentatge-servei àmbit escolar i del lleure)

- Agència Catalana de la Joventut. (2011). Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a 

les polítiques de joventut. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

- Cascón, P. i  Beristain, C. (2004) La alternativa del juego (1). Juegos y dinámicas de 

educación para la paz. Edupaz 3. Libros de la Catarata. Madrid

-  DD.AA (2000)  Educar  para  la  paz.  Una  propuesta  posible.  Edupaz  1.  Libros  de  la  

Catarata. Madrid

- Vargas , L et alt (2007). Técnicas participativas para la educación popular. Ed. Popular. 

Madrid.
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Algunes reflexions sobre l’acompanyament emocional dels infants a l’escola  La 
Sínia 
Acompanyar emocionalment suposa tenir en compte, mirar, escoltar les situacions de vida 

per crear un clima humà que faciliti la conversió de les vivències en aprenentatges. S’ha 

d’entendre  com  un  camí  a  seguir  i  no  com  una  finalitat  en  si  mateixa.  Esdevé  eix  

vertebrador del desenvolupament integral de la persona.

Les emocions són inherents a la vida i és per això que formen part del dia a dia a l’escola. 

Cada persona viu les emocions de manera diferent, depenent de les seves experiències 

prèvies, del seu aprenentatge i  de la situació concreta. Les emocions tenen un poder 

aglutinador per a fer que la persona avanci integralment  cap a una maduresa més àmplia 

i consistent.

Es fa imprescindible que els adults que acompanyen els infants a l’escola ho puguin fer de 

manera responsable i respectuosa les emocions que afloren.

Per a què es fa necessari l’acompanyament emocional
L’emoció, com diu la neurociència, és l’ingredient secret de l’aprenentatge, fonamental per  

a qui ensenya i per a qui aprèn. «El binomi emoció-cognició és indissoluble i intrínsec al 

disseny anatòmic i funcional del cervell», segons Francisco Mora.

L’escola ha de posar en joc les emocions de manera constant i fer que aquestes guiïn 
els processos  d’aprenentatge. Les dinàmiques de treball i la gestió d’aula han d’estar 

impregnades d’emoció i ganes de saber; si no hi són, la motivació per a avançar és difícil  

de trobar.

Aturar-nos per a parlar de les emocions que afloren en qualsevol moment i compartir-les 

és una oportunitat de situar l’emoció al servei de l’aprenentatge, que ens ajudarà a establir  

un clima de benestar personal i grupal.

A l’escola volem contribuir a legitimar i reconèixer allò que sent cada individu, a donar 

valor a la individualitat entenent que cada persona és important en el grup del qual forma 
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part. Quan un infant se sent reconegut dins del grup, gaudeix del respecte i del benestar 
que comporta el sentiment de pertinença al grup.

La mirada, l’acompanyament de l’adult

Per a poder acompanyar els infants, els adults partim de la idea que les emocions es  

viuen i se senten a l’interior de cada persona. Davant de les emocions que sorgeixen de 

manera  habitual,  la nostra  actitud  d’acompanyant ha  de  ser  facilitadora.  Ha  de 

permetre l’escolta activa de l’infant, perquè se senti escoltat més enllà de les paraules. Ha 

de respectar el context significatiu de l’infant que origina la vivència emocional, i ajudar-lo 

a  relativitzar  sense jutjar.  També ha d’ajudar-lo  a  trobar  paraules  per  a  identificar  les 

emocions. Quan la reacció emocional és desproporcionada, l’adult ha d’oferir estratègies 

perquè  l’infant  pugui  ajustar  la  seva  reacció  emocional  i  ser  conscient  de  les 

conseqüències que té en ell mateix i en els altres.

A vegades l’emoció té l’origen en un conflicte no resolt que cal mirar. Si el conflicte és 

personal, cal  facilitar a l'infant estratègies de resolució o acceptació. En canvi, si  el 

conflicte és entre dos infants, cal dotar-los d’eines perquè en vehiculin la resolució. En 

aquests casos, l’adult exerceix una funció mediadora entre les dues parts del conflicte: 

permet que cada una exposi els motius del seu enuig i escolti els motius de l’altre. L’adult  

té la responsabilitat clau perquè s’arribi a una resolució en què cada una de les parts se 

senti satisfeta amb la decisió presa. Aquest procés només pot tenir lloc quan les emocions  

més espontànies d’enuig han minvat i entra en joc la capacitat de raonament.

Les juntes d’avaluació són un espai de reflexió col·lectiva dels docents que intervenen 

amb cada un dels infants. Al llarg del curs, en aquestes trobades es parla de cada un dels 

infants i s'intenten identificar i compartir els punts forts i dèbils dels infants amb la intenció 

d’afinar col·lectivament l’acompanyament que fem de cada un a l’escola.

L’adult, a través del seu llenguatge verbal i no verbal, comunica unes habilitats personals 

transferibles a l’infant i  el  situen de manera constant a la  posició de model. Aquesta 

presa de consciència de l’adult com a model és present en les relacions entre els adults i  

entre l'adult i l'infant.
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Estratègies i accions concretes on la consciencia emocional té un lloc dins l’escola.
L’enfocament  que  l’escola  adopta  davant  de  l’acompanyament  emocional,  descrit 

anteriorment,  fa  que les  emocions siguin  presents  de  forma transversal a  totes  les 

activitats. L’arribada i la sortida, entre passadissos, els desplaçaments a altres grups… i 

moltes  altres   situacions  “no  formals”  que  es  produeixen  en  el  context  escolar,  són 

concebudes com a font d’emoció, de relació i, per tant, de creixement.

Ara bé, l’escola, en els seus anys d’història, ha anat integrant dinàmiques i propostes que 

afavoreixen de manera explícita el diàleg emocional.

Es  detallen  a  continuació  algunes  accions  concretes  que  faciliten  la  consciència 

emocional dels infants.

Els  infants  s’enfronten  a  l’autoavaluació des  de  l’educació  infantil  i  la  sistematitzen 

trimestralment a l’educació primària.  Aquesta té per objectiu que els infants tinguin un 

coneixement més profund d’ells mateixos pel que fa a les relacions, als hàbits i al treball, i  

posa en joc l’autoconeixement i el seu ajust. De mica en mica, esdevenen més capaços 

d’identificar  punts  forts  i  punts  dèbils  i  de  plantejar-se  reptes  ajustats  a  les  seves 

necessitats. Aquest treball d’alt  valor personal posa en joc les emocions i sovint en el  

retorn que els mestres fan d’aquesta autoavaluació afloren emocions que mestres i infants 

comparteixen a les  tutories individuals,  moment  de trobada individual  amb el  tutor  i 

generadora de forts vincles entre adult i infant.

Les  assemblees són el moment en què el col·lectiu es reuneix per a reflexionar, per a  

prendre consciència d’un mateix i per a transformar-se en tot allò que els seus membres 

considerin  oportú.  Les  assemblees  són  una  via  d’aprenentatge  a  la  participació  i  de 

maduració col·lectiva que potencien l’autonomia, la col·laboració i la implicació social.

La  rotllana és  un  espai  i  temps on es  generen mirades individuals  a  cadascun dels 

membres del grup i crea consciencia, cohesió i pertinença grupal.

El treball  en  petit  grup  esdevé  un  moment  on  es  posen  en  joc  moltes  estratègies 

personals. El moment de cooperar amb un objectiu comú fa aflorar moltes emocions i 
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conflictes, que cal tenir presents per a fer avançar els infants en les seves estratègies 

personals per a resoldre’ls i  regular les emocions. Adaptar-se i  amotllar-se al  ritme de 

treball dels companys pot resultar molt difícil i alhora esdevé un repte a nivell personal del 

qual cal fer conscients als infants. 

El pati, espai de joc lliure compartit alhora per tots els infants de l’escola , esdevé una font 

d'aprenentatge. Ofereix activitats lúdiques on cadascú busca relacions i activitats  que li 

proporcionin plaer. La llibertat d'acció i de relació amb totes les edats, la possibilitat de  

moviment  i  el  joc  amb  materials  de  grans  dimensions  són  una  bona  motivació.  Es  

converteix també en una oportunitat per a fer noves descobertes amb altres infants de 

diferents edats i altres adults referents de l’escola.

De manera més específica, les arts escèniques a educació primària i un dos tres acció 
a  educació  infantil  —el  treball  d’expressió  corporal  individual  i  col·lectiva—  permeten 

sentir, expressar i representar emocions. Posar-se al lloc d’altres els permet viure les 

emocions sense exposar-se directament a una vivència en primera persona. Recollir el 

sentir de les diferents vivències ajuda a construir l'autoconcepte.

La concreció de la  pràctica psicomotriu d’Aucoutourier té com a principis l’acció, el 

moviment i la llibertat en un entorn seguritzat i esdevé un context d’escolta activa per part  

de l’adult i de la resta d’infants cap al que s’ha viscut durant les sessions. El pas de l’acció  

al pensament dóna lloc a l’expressió i verbalització de les emocions.

Al llarg del pas per l’escola els infants viuen la  lectura des del gaudi. Aquest gaudi és 

molt personal i per això s’ha buscat la manera que els infants vinculin les seves lectures 

de plaer amb els sentiments que els genera, un exemple són les tertúlies literàries, els 
mapes emocionals, la Sínia de l’Aleph i el recull dels llibres viscuts.

D’una manera diferent però també significativa tenen rellevància les propostes del Follet 
Jep i textos de lectura d’adult, que recullen una selecció de contes i textos que aporten 

històries amb valors humans, i que esdevenen sovint motor de diàleg.

Pla D’acció Tutorial 29



Escola La Sínia

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Les  sortides i colònies,  com a espai  de convivencia i  relació fora de les “parets” de 

l’escola,  esdevenen una vivència per si soles i, per tant, una font d’emoció inacabable 

que omple de manera molt significativa els infants. 

Fonts consultades per a elaborar aquest document

David Bueno i Francisco Mora     (neuroeducació)

Documents  de  centre,  el  pati,  la  tutoria  individual,  les  assemblees,  l’autoavaluació,  
resolució de conflictes.

Goleman, Daniel. Intel·ligència emocional. Kairos

Bach, Eva; Darder, Pere. Sedueix-te per seduir. 62, Col·lecció Rosa Sensat
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ENTREVISTES CURS...........-..........

ALUMNE/A: ..........................................................................................

NIVELL: .........  TUTOR/A: ................................................................…

ENTREVISTA 
Núm:  Data:   

  Família Assistents:    

  Personal extern

Motiu de l’entrevista

Resum

Acords

Observacions

Molins de rei, Signatura del tutor/a
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1. Introducció

Una  assemblea  és  un  moment  escolar  organitzat  perquè  els  alumnes  i  ensenyants 

puguin parlar de tot allò que els sembli pertinent per optimitzar la convivència i el treball. 

L'assemblea és un espai propici per treballar capacitats com aquestes: posar-se al lloc 

dels altres companys i companyes i imaginar com es deuen sentir, expressar les pròpies 

opinions de manera respectuosa i comparar-la amb la dels altres nois i noies, entendre 

quines situacions són problemàtiques i comprometre's en la seva millora, o defensar una 

posició personal raonada.

Les assemblees són el moment en què el col·lectiu es reuneix per reflexionar, per prendre 

consciència de si mateix i per transformar-se en tot allò que els seus membres considerin 

oportú.  Les  assemblees  són  una  via  d’aprenentatge  a  la  participació  i  de  maduració 

col·lectiva que potencien l’autonomia, la col·laboració i la implicació social.

En relació amb les actituds que es deriven de l'assemblea es destaca la participació i 

l'interès per tot el que afecta el  grup, la col·laboració entre els membres de la classe, 

l'ajuda mútua i el fet de saber perdonar, el reconeixement i l'afecte dels membres del grup,  

el  respecte  als  acords  col·lectius  o  l'actitud  de sinceritat.  La  solidaritat,  la  igualtat,  el 

respecte a les diferències, l'amistat, la confiança o la responsabilitat són dimensions de 

valor molt adequades per treballar a l'assemblea.

S'haurà de permetre que es plantegin els temes que interessen i que preocupen al grup 

classe,  però  també  s'haurà  d'aprofitar  aquest  treball  per  desenvolupar  les  capacitats 

ètiques i per crear hàbits.
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Per  tant,  entenem les  assemblees com un acte de decisió  col·lectiva  que prenen les 

persones implicades en una proposta, en una activitat o en un problema. A partir d’aquí,  

caldrà  que  els  seus  membres  s’organitzin,  planifiquin,  proposin,  dissenyin,  es 

responsabilitzin i actuïn per tal de portar a terme l’acció acordada. Les assemblees són un 

punt de reunió que intenten acostar el món educatiu a la realitat social.

2. Competències

Quant  a  la  formació  en  competències  bàsiques  que  l’assemblea  ajuda  a  adquirir 

assenyalem:

− De competència social i ciutadania. L’assemblea treballa habilitats i actituds que 

permeten participar,  prendre  decisions,  triar  com comportar-se en determinades 

situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Practicar el 

diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes,  

tant en l’àmbit individual com en el social, assentant pràctiques democràtiques .

− De competència comunicativa lingüística. L’assemblea treballa les habilitats i les 

actituds  propis  d’aquesta  competència  que permeten interactuar  i  dialogar  amb 

altres persones de manera adequada, expressant opinions, pensaments, emocions 

i  vivències  i  a  la  vegada  aprenent  a  escoltar  als  altres.  La  competència 

comunicativa també és imprescindible per adoptar decisions i cohesionar els grups 

humans; acceptar i realitzar crítiques constructives; posar-se en el lloc de l’altre de 

manera  empàtica;  respectar  opinions  diferents  a  les  pròpies  amb  sensibilitat  i 

esperit crític.

− De  competència  d’autonomia  i  iniciativa  personal.  L’assemblea  exercita 

habilitats socials per a relacionar-se, cooperar i treballar en equip: valorar les idees 

d’altre, dialogar i negociar, tenir assertivitat per fer saber adequadament a les altres 

persones les pròpies decisions,  i  treballar  de forma cooperativa i  flexible.  En la  

mesura que l’autonomia i la iniciativa personal involucren sovint altres persones, 

aquestes competències requereixen de les habilitats esmentades.
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3. Finalitat

Els objectius més bàsics que ha de tenir una assemblea són: 

1. Informar als participants de les activitats del grup ( ordre del dia) 

2. Realitzar el debat

3. Comprometre als participants

4. Prendre públicament decisions que han de ser acceptades per tots.

5. Prendre  decisions i  compromisos sobre aspectes  que impliquen el  grup (gestió 

d'aula)

6. Expressar la pròpia opinió.

7. Escoltar i respectar l'opinió dels altres.

8. Utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes.

9. Resoldre conflictes.

10.  Adquirir noves conductes.

Hi ha coses molt importants i necessàries que s'han d'aprendre i que l'assemblea ens hi  

ajuda tals com:

− Aprendre a parlar i comprendre: s'ha de donar un temps perquè la comunicació 

sigui el més clara possible i perquè hi hagi diàleg entre els infants.

− Participar: els nens han de saber que no han de dir qualsevol cosa en qualsevol  

moment, han d'estar informats i construir arguments per poder defensar-los. Han 

de tenir capacitat de crítica i autocrítica, saber escoltar i respectar les normes de 

participació.

− Prendre  decisions: els  nens  i  les  nenes  després  del  debat  han  d'aprendre  a 

prendre  decisions  i  acords  i  un  cop  establerts  aquests  han  d'assumir  el 

compromisos de complir-los.

Pla D’acció Tutorial                                                                                                                                                             34
  



Escola La Sínia

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

− Assumir  responsabilitats: fent  assemblea els  infants entenen que les tasques 

són compartides on tots tenen una responsabilitat, si falla un tots hi surten perdent. 

Veuen que la paraula té força i el que es diu compromet.

− Compartir  el  poder  de  decisió: entre  tots  prenen  les  decisions  en  igualtat 

democràtica, sense manipular i reprimir.

− Saber autogestionar-se: des de les assemblees es facilita que els nenes i nenes 

prenguin decisions, assumeixin compromisos, resolguin conflictes, construeixin el 

seu pensament, adeqüin el seu comportament a les normes establertes per tots,  

construeixin estratègies d'aprenentatge i auto-gestionin el seu treball.

− Dialogar: el diàleg és el motor de les assemblees, ja que gràcies a ell es tracten 

els temes i es resolen les qüestions que afecten al grup. Es molt important que es 

delimiti el temps de què es disposa perquè sinó pot passar que els infants pensin  

que és una estona per perdre el temps

− Donar idees per treballar als projectes: l'assemblea fomenta la cooperació dins 

l'aula, facilita la gestió dels conflictes, la planificació del treball i l'intercanvi d'idees 

en lloc de la confrontació.

4. Seqüenciació de l'organització

Càrrecs:

● Secretari: llegeix l’acta anterior i pren nota dels acords de l'assemblea.

Moderador:  anota  qui  vol  intervenir,  dóna  la  paraula  i  limita  el  temps 

d'intervenció.

● “President”:  prepara  l'ordre  del  dia,  estructura  temporalment  la  sessió,  la 

presideix i tanca l'assemblea fent un resum dels acords.

A l'aula hi haurà un espai físic anomenat “Assemblea” on s'exposaran diferents materials:

● Bústia de propostes
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● Fulls de propostes

● Ordre del dia de la setmana actual

● Acords presos

● Llibreta d'actes

Primer:

1. A la classe hi ha una bústia on durant tota la setmana els infants aniran 

proposant temes per treballar a l'assemblea. Aquestes propostes s'escriuran 

en un model de full que estarà sempre disponible en un sobre al costat de la 

bústia.

2. El dia abans, el tutor/a elaborarà l'ordre del dia a partir de les propostes que 

els infants hauran deixat a la bústia.

3. L'assemblea  s'inicia  amb una  dinàmica  que  ens ajudi  a  situar-nos  en el 

moment: cançó, ritme, embarbussament, escoltar música...

4. El tutor/a penjarà l'ordre del dia i el llegirà a l'inici de l'assemblea.

5. El tutor/a llegirà els acords presos en l'anterior assemblea.

6. Hi haurà dos moderadors/es: un que anota qui demana paraula a la pissarra 

i ratlla qui ha parlat ;i un altre que dóna la paraula seguint la llista feta pel  

seu company/a.

7. El docent és qui porta l'assemblea i pren nota . Alhora va encoratjant a 

alguns infants per a què llegeixin el següent punt de l'ordre del dia, expliquin 

els  acords  presos  en  un  punt,  anotin  a  la  llibreta  d'acords  algun  dels 

presos... tot això amb la finalitat d'anar delegant responsabilitats i que els 

infants les vagin assumint.

8. El docent fa un tancament :joc, dinàmica de grup ...
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Segon:

1.  A la  classe  hi  ha  una  bústia  on  durant  tota  la  setmana  els  infants  aniran 

proposant temes per treballar a l'assemblea. Aquestes propostes s'escriuran en 

un model de full que estarà sempre disponible en un sobre al costat de la bústia.

2. El dia abans,  el tutor/a elaborarà l'ordre del dia a partir de les propostes que els 

infants han deixat a la bústia.

3. L'assemblea s'inicia amb una dinàmica que ens ajudi a situar-nos en el moment: 

cançó, ritme, embarbussament, escoltar música...

4. El tutor/a  penjarà l'ordre del dia.

5. El secretari/a llegirà  l’ordre del dia i els acords presos en l'anterior assemblea.

6. Hi haurà un moderador: que anota qui demana paraula a la pissarra i ratlla qui 

ha parlat ; dóna la paraula seguint la llista feta a la pissarra.

7. El docent és qui porta l'assemblea i el president llegeix el següent punt de l'ordre 

del  dia  i  explica,  amb  l’ajuda  del  mestre,  els  acords  presos  en  cada  punt.  El  

secretari anota a la llibreta d'acords els que s’han pres... i va animant al secretari a 

notar-ne algun ell per tal d’anar delegant responsabilitats i que els infants les vagin 

assumint.

8. El president, acompanyat pel tutor/a, fa un resum dels acords presos. El docent 

fa un tancament: joc, dinàmica de grup...

Tercer:

1.  A la  classe  hi  ha  una  bústia  on  durant  tota  la  setmana  els  infants  aniran 

proposant temes per treballar a l'assemblea. Aquestes propostes s'escriuran en 

un model de full que estarà sempre disponible en un sobre al costat de la bústia.

2. El dia abans,  el tutor/a elaborarà l'ordre del dia amb el president de l’assemblea 

a partir de les propostes que els infants han deixat a la bústia.
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3. L'assemblea s'inicia amb una dinàmica que ens ajudi a situar-nos en el moment: 

una dinàmica de grup, que ajudi a tenir sentit de grup. Aquesta dinàmica la porta el 

mestre.

4. El president penjarà l'ordre del dia i el llegirà a l'inici de l'assemblea.

5. Hi haurà dos secretaris que llegiran alternadament els acords presos en l'anterior

assemblea.

6.  Hi haurà un moderador: anota qui demana paraula a la pissarra i ratlla qui ha 

parlat i dóna la paraula seguint la llista feta a la pissarra.

7. El docent és qui porta l'assemblea.

8. El president llegeix el següent punt de l'ordre del dia i explica amb l’ajuda del 

mestre els  acords presos en cada punt.  Els   secretaris  alternadament, amb 

l’ajuda del mestre, anotaran a la llibreta d'acords els que s’han pres.

9. El president, acompanyat pel tutor/a, fa un resum dels acords presos. El docent  

fa un tancament: joc, dinàmica de grup...Aquesta dinàmica la porta el mestre.

Quart:

1. A la classe hi ha un  tauler on durant tota la setmana els infants aniran proposant  

temes per treballar a l'assemblea. Aquestes propostes s'escriuran en un model de 

full,  diferent dels cursos anteriors,  que estarà sempre disponible en un sobre al 

costat del tauler.

2. El dia abans,  el president amb l’ajuda del tutor/a elaborarà l'ordre del dia de  

l’assemblea a partir de les propostes que els infants han deixat al tauler.

3. L'assemblea s'inicia amb una dinàmica que ens ajudi a situar-nos en el moment: 

una dinàmica de grup, que ajudi a tenir sentit de grup. Aquesta dinàmica la porta el 

mestre.

4. El president penjarà l'ordre del dia i el llegirà a l'inici de l'assemblea.
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5. Hi haurà dos secretaris que llegiran alternadament els acords presos en l'anterior 

assemblea.

6. Hi haurà un moderador: anota qui demana paraula, esborra qui ha parlat i  dóna 

la paraula seguint la llista feta.

7. El docent és qui porta l'assemblea i el president llegeix el següent punt de l'ordre 

del dia i explica els acords presos en cada punt. Els  secretaris, alternadament, 

anotaran  a  la  llibreta  d'acords  els  que  s’han  pres.  Al  final  de  l’assemblea  el 

president fa un resum dels acords presos.

8. El docent fa un tancament: joc, dinàmica de grup...Aquesta dinàmica la porta el 

mestre. 

Cinquè:

1. A la classe hi ha un  tauler on durant tota la setmana els infants aniran proposant  

temes per treballar a l'assemblea. Aquestes propostes s'escriuran en un model de 

full,  diferent dels cursos anteriors,  que estarà sempre disponible en un sobre al 

costat del tauler. També podria haver-hi un espai per deixar llibres o documents de 

dinàmica de grups per fer el joc d’inici o cançó...

2. Hi haurà dos presidents.  El dia abans,  els presidents elaboraran l'ordre del dia  

de l’assemblea a partir  de les propostes que els infants han deixat al  tauler.  Al  

preparar l’ordre del dia hauran de posar temps per a cada punt.

3. L'assemblea s'inicia amb una dinàmica que ens ajudi a situar-nos en el moment: 

una  dinàmica  de  grup,  que  ajudi  a  tenir  sentit  de  grup.  Aquesta  dinàmica  la  

preparen el secretari i el moderador mirant llibres de joc. Els pot ajudar el tutor/a.

4. Els presidents penjaran l'ordre del dia i la llegiran a l'inici de l'assemblea.

5. Hi haurà un secretari que llegirà els acords presos en l'anterior assemblea.

6. Hi haurà un moderador: anota qui demana paraula, esborra qui ha parlat i  dóna 

la paraula seguint la llista feta.
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7. Els presidents són els qui porten l'assemblea. Un controla que es cumpleixin els 

temps  i  fa  el  resum de  l’acord  pres  en  cada  punt  i  l’altre  llegeix  cada  punt  i  

dinamitza la discussió o debat i la presa d’acords. El  secretari anota a la llibreta 

d'acords els que s’han pres. Anota cada acord després de cada punt.  Al final de 

l’assemblea  els  presidents  llegiran  (mirar  l’inici  del  document)  tots  els  acords 

presos.

8. El docent fa un tancament: joc, dinàmica de grup...Aquesta dinàmica la porta el 

mestre.

Sisè:

1. A la classe hi ha un  tauler on durant tota la setmana els infants aniran proposant  

temes per treballar a l'assemblea. També podria haver-hi un espai per deixar llibres  

o documents de dinàmica de grups per fer el joc d’inici o cançó...

2. Hi haurà dos presidents.  El dia abans,  els presidents elaboraran l'ordre del dia  

de l’assemblea a partir  de les propostes que els infants han deixat al  tauler.  Al  

preparar l’ordre del dia hauran de posar temps per a cada punt.

3. L'assemblea s'inicia amb una dinàmica que ens ajudi a situar-nos en el moment: 

una  dinàmica  de  grup,  que  ajudi  a  tenir  sentit  de  grup.  Aquesta  dinàmica  la  

preparen el secretari i el moderador mirant llibres de joc. Els pot ajudar el tutor/a.

4. Els presidents penjaran l'ordre del dia i el llegiran a l'inici de l'assemblea.

5. Hi haurà un secretari que llegirà els acords presos en l'anterior assemblea.

6. Hi haurà un moderador: anota qui demana paraula, esborra qui ha parlat i  dóna 

la paraula seguint la llista feta.

7. Els presidents són els qui porten l'assemblea. Un controla que es cumpleixin els 

temps  i  fa  el  resum de  l’acord  pres  en  cada  punt  i  l’altre  llegeix  cada  punt  i  

dinamitza la discussió o debat i la presa d’acords. El  secretari anota a la llibreta 
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d'acords els que s’han pres. Anota cada acord després de cada punt.  Al final de 

l’assemblea  els  presidents  llegiran  (mirar  l’inici  del  document)   tots  els  acords 

presos.

8. El docent fa un tancament: joc, dinàmica de grup...Aquesta dinàmica la porta el 

mestre. Aquesta dinàmica la preparen els dos presidents amb l’ajuda del mestre.

SEQÜENCIACIÓ ASSEMBLEA OBERTA

Dins  d’aquesta  estructura  es  podrien  incloure  altres  activitats  que  siguin  més 

dinàmiques i obertes, que ofereixin la possibilitat de treballar:

- temes concrets  que estiguin relacionats amb projectes ( que surtin  a partir  dels 

interessos dels infants)

- temes que interessen al mestre o als infants

- conflictes que han passat a classe ( per aprofundir sobre el tema)

- experiències d’algun company/a que vulgui compartir amb els altres

- contes que treballin valors, hàbits ( Valors per la convivència, Editorial Parramón)

- jocs de rol : la mestra proposa una cosa a l’esquena del nen i els altres han 

d’actuar segons el que posi en aquest paper

- dinàmiques de grup

- joc del psicòleg ( a 6è): es per conèixer més als companys d’un grup.

Es tracta de contestar pensant que ets el company del costat esquerra o dreta i  els 

altres han d’endevinar qui ets realment. Quan algú diu “ no ho sé” es barreja el grup 

i s’embolica la cosa.
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5. Estructura de l'assemblea  

5.1. Abans de l'assemblea

Una mica abans de començar  l’assemblea cal  que els  encarregats/es,  amb l’ajuda o 

supervisió del mestre, sempre que sigui necessari, preparin l’ordre del dia, recollint les  

propostes  i  peticions,  aplegades  a  la  bústia.  Si  les  propostes  s’assemblen  o  són 

repetitives s’hauran d’agrupar sota un enunciat que les englobi a totes. Les propostes que 

tractin qüestions diferents s’hauran de classificar per temes. Si hi ha moltes propostes 

s’hauran de prioritzar per criteris d’urgència, rellevància...  i  ajornar les altres per altres 

assemblees. L’ordre del dia s’ha d’apuntar a la pissarra (convencional o tàctil),cartellera ... 

és important que tots els infants sàpiguen quins seran el punts que es tractaran. 

5.2. Inici de l'assemblea

 Cal marcar unes  rutines fixes en començar, ideals per preparar bé als infants. 

Una  manera  d’habituar-los  és  que  preparin  l’espai  movent  taules  i  cadires 

ordenadament i sense fer soroll. Quan l’espai ja és a punt, per a captar la seva 

atenció i  per  a que vagin fent  silenci,  és apropiat  explicar un conte o llegir  un 

capítol d’un llibre, cantar una cançó, posar música suau...

 La  manera de seure més idònia és en cercle o en forma de U, perquè tots els 

infants es puguin veure.

 Abans  d’iniciar  l’assemblea  cal  recordar  i  deixar  clares  quines  són  les 
normes(s’hauran fixat amb tot el grup en la primera assemblea).

5.3. Durant l'assemblea

 Dinàmica d'inici: a l'inici de cada sessió es proposa fer una dinàmica per posar en 

situació als infants que comença l'assemblea.

 Presentació: El secretari/ària llegeix l’acta de l’assemblea anterior o recorda els 

acords presos (cursos de primer cicle ). Tot seguit, juntament amb el moderador/a 

presenten l’ordre del dia.
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 Revisió:  És el  moment de revisar,  avaluar i  analitzar l’acompliment dels acords 

pactats. És,també, l’estona per canviar les estratègies si no han funcionat i veure 

com es poden millorar.

 Discussió: És el moment de debatre tot tipus de propostes, poden ser de treball,  

de problemes de disciplina, d’activitats, de tipus organitzatiu, de relacions personals 

difícils, felicitacions…

Per poder dur a terme aquest moment s’obrirà un torn de paraules perquè tothom 

pugui opinar o donar la seva versió dels fets de tots els implicats/es.

 Síntesi: Abans de donar per acabada l’assemblea el secretari/ària farà un resum 

dels acords o decisions que s’hagin pres o de les normes que s’hagin elaborat. Els 

acords  hauran  de  ser  concrets  i  clars  per  tal  de  que  tots  els  infants  els 

comprenguin. Han d’ajudar a clarificar quins són els compromisos que han adquirit 

els  nens  i  les  nenes  davant  del  grup.  La  seva  precisió  possibilitarà  un  major 

acompliment.

Caldrà vetllar per l’acompliment dels acords, es poden escriure en una cartellera …

 Part  lúdica:  En  algun  moment  de  l’assemblea  s’hauria  de  trobar  una  mica  de 

temps a l’ humor. Són vivències que poden ajudar a millorar l’ambient, la confiança,  

la  tolerància,  la  visió  positiva  d’esdeveniments  i  companys/es,  l’equilibri 

emocional…

Un grup cohesionat i amb calidesa humana sempre tindrà menys conflictes que un grup 

fred i distant.

5.4. Després de l'assemblea

Un cop acabada l'assemblea el secretari informa dels acords presos durant l'assemblea i  

els passa a net i finalment, els penja a la classe perquè es tingui en compte les decisions 

preses i es puguin portar a terme.
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6. Perfil del mestre

El tarannà o actitud del docent davant les assemblees estarà condicionat pel valor que 

aquest doni a les mateixes. L'assemblea s'ha de viure juntament amb els alumnes com un  

moment  important  dins  la  dinàmica  del  grup.  També  ha  de  ser  un  espai  d'auto 

coneixement personal i coneixement tant del grup com dels alumnes individualment. Així 

doncs  el  docent  en  alguns  moments   intervendrà  activament  en  la  dinamització  de 

l'assemblea però també tindrà una actitud d'escolta que l'ajudarà a analitzar i entendre el 

grup d'infants  tant com a grup com individualment. 

Aquesta actitud ens ajudarà a acceptar els infants tal com són, en la seva diversitat i en la  

seva complexitat. El docent doncs ha de ser comprensiu, ha de tenir sensibilitat suficient 

i capacitat d’escolta profunda per saber estar al costat de l’alumne en el moment adequant  

i de la millor manera possible.

Ha de saber transformar, per mitjà de la comprensió, les angoixes i pors de l’alumne en 

sentiment de seguretat. No ha d’insistir en allò que no funciona i respectar en tot moment  

el moment personal de l'infant davant el plantejament d'una determinada qüestió.

El docent ha de facilitar el creixement personal dels infants a partir de la  generació de 
conflictes. Entenem el conflicte com el plantejament de situacions de controvèrsia que 

provoquin en l'alumne el qüestionament  de les seves decisions u opinions. Dins aquest 

marc serà molt important la creació d'un clima de respecte davant totes les intervencions 

realitzades sempre i quant aquestes també parteixin del respecte pels altres.

El  docent  també  ha  de  ser  un  bon  comunicador,  expressant-se  de  forma  clara  i 

verdadera, mostrant interès autèntic, facilitant la relació cordial i respectuosa per mitjà de 

recursos verbals  i  no  verbals.  Les habilitats  comunicatives  del  docent  ajuden a crear 

situacions segures que faciliten l’aprenentatge. El docent fomentarà la creació d'un espai 

col·lectiu on tothom pot aportar part de les seves experiències i opinions personals.

També ha de ser innovador, obrint nous camps d’acció i creatiu per tal de no caure en la 

monotonia, buscant la millor manera de motivar a l’alumnat per aconseguir els objectius 

marcats. Ha de formular preguntes als alumnes que els portin a pensar i a comprendre.  

Preguntes reals, no preguntes d’ una resposta esperada, com un sí o un no.
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El docent s’ha de  comprometre  i  implicar-se en els projectes del grup, potenciant les 

capacitats  dels  alumnes  i  reforçant  el  progrés  del  grup,  tant  a  nivell  personal  com 

d’aprenentatges. En aquest punt s'hauran de buscar les estratègies per tal  d'acordar i  

concretar els objectius, propòsits o acords que s'estableixen amb la posterior revisió dels 

mateixos.

El docent ha de ser assertiu i assumir les seves responsabilitats educatives, acceptar les 

crítiques de l’alumnat i els seus punts de vista. Ha de reconèixer els seus errors i acceptar 

les seves limitacions,  però,  a la  vegada,  ha de tenir  estratègies per  solucionar-ho.  El 

professorat que actua de manera assertiva ofereix un bon model ètic al seu alumnat.

Totes aquestes bones qualitats faciliten la comunicació, el respecte, la bona relació i la  

confiança mútua, alhora que creen un ambient agradable a l’aula .  Les bones maneres 

hauran  d’estar  sempre  present  en  qualsevol  interacció  que  es  doni  dins  i  fora  de 

l'assemblea.

6.1. Paper del mestre

El mestre o la mestra ha d’ajudar a fer l’assemblea de la manera més correcta i eficaç, 

però això no vol dir que intervingui a cada moment o que la condueixi.

• Ha  d’evitar  assumir  un  rol  directiu,  no  ser  massa  protagonista,  ni  intervenir 

excessivament per opinar, en canvi sí que ha de vetllar per les bones formes de 

desenvolupament de l’assemblea.

• El  docent  ha  d’intervenir  en  la  preparació  de  l’assemblea  i  en  la  dinàmica  de 

l'assemblea,  quan  sigui  necessari  per  donar  pas  a  l'alumne quan  aquest  sigui 

capaç d'autogestionar-se.

• Les seves aportacions a l’assemblea moltes vegades tindran un caire d’arbitratge, 

moderador  i  facilitador,  ajudant  a  clarificar  situacions,  aportant  procediments  o 

coordinant. Les seves intervencions han de fer acte de presència només en els 

moments que consideri més rellevants.

• Sí que ha d’intervenir per centrar el tema quan veu que es desvia la discussió cap 

aspectes secundaris, o quan ha d’impulsar la participació dels alumnes, o ha de 
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sintetitzar diferents opcions d’un tema, o ha d’acotar el temps de discussió, o ha de 

interpretar o clarificar les opinions dels alumnes que no queden ben clares, per tal 

que tothom comprengui l’ aportació que s’ha fet.

• Ha de mantenir sempre una actitud de respecte i comprensió envers les opinions 

dels  nens i  les  nenes,  fent  comentaris  positius  i  evitant  els  poc afortunats.  Ha 

d’ajudar a crear un clima de confiança per tal que l’alumnat pugui expressar les  

seves opinions amb sinceritat. La confiança mútua és un element imprescindible 

per a la comunicació efectiva.

• Ha de fomentar la participació de tots els  infants evitant la monopolització per part 

d'alguns infants del temps de l' assemblea.

• Ha de defensar sempre els valors morals universals com la democràcia, la justícia, 

la igualtat, la solidaritat, el civisme.

• Ha de deixar discutir a l’alumnat i intentar no resoldre ell o ella, a la seva manera,  

els problemes. La seva postura, però, tampoc no pot ser expectant ni allunyada, 

sinó que ha d’ajudar als infants a que se’n surtin amb la màxima correcció.

7. Paper dels infants

• Els alumnes, sempre que sigui possible, han de conduir l’assemblea, és un acte 

d’autonomia i responsabilitat.

• Els càrrecs són de caire rotatiu, tots i totes hauran d’anar assumint-los per torns 

fixats, la seva durada serà decidida per l’assemblea.

• Els càrrecs bàsics per conduir-la són el moderador i el secretari. El moderador o la 

moderadora s’encarrega d’apuntar els que volen parlar, de donar la paraula i limitar 

el temps de xerrada, per tal que tots puguin intervenir. També sintetitza i formula les 

decisions dels temes tractats (el mestre el pot ajudar) i demana el consens o la 

votació, si s’escau. Pel que fa als temes tractats es poden anar apuntant i recollint 

al llarg de tota la setmana de manera que en el moment de l'assemblea es puguin  

recuperar si encara generen prou interès entre els infants.
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El secretari o la secretària llegeix l’acta anterior, llegeix o escriu l’ordre del dia i escriu 

a l’acta, apuntant les conclusions més importants i els acords que s’han pres.

• La participació dels nens i de les nenes a l’assemblea sol ser activa quan tenen clar  

l’objectiu de la discussió o temàtica plantejada.

• És important que l’ordre del dia manifesti detalladament els temes a tractar per tal 

d’evitar  que l’alumnat  faci  intervencions  que estiguin  poc  relacionades  amb els 

temes o fora de lloc tot i que també es pot deixar un espai per la improvisació i pel 

recull espontani de les aportacions dels infants.

• Les  intervencions  no  s’haurien  de  controlar  excessivament.  La  intervenció 

espontània, però ordenada i sense trepitjar-se dialògicament, dóna vivesa al debat.

• Els  alumnes  quan  parlen  haurien  de  dirigir-se  i  mirar  més  als  companys  i 

companyes i menys als tutors.

• L’altra manera de participar que tenen els alumnes és l’escolta atenta dels altres,  

tan important com la de donar l’opinió.

• En les intervencions s'haurà de fer servir  un to de veu i  un vocabulari  correcte 

mantenint en tot moment el respecte pels companys i mestres.

8. RECURSOS PER DINAMITZAR L'ASSEMBLEA

8.1. BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

La bústia de suggeriments és un recurs que podem utilitzar. Hi haurà una bústia de 

suggeriments a cada aula per tal de poder pactar prèviament l'ordre del dia i veure  

que  suggereix  l'alumnat  per  conversar  a  l'aula  amb  tot  el  grup-classe.  Les 

propostes que podem oferir a l'alumnat són les següents:
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Assemblea d'aula: Bústia de suggeriments

Jo felicito a...

Firmat:
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LA TUTORIA INDIVIDUAL

1. INTRODUCCIÓ

La tutoria és una trobada de tu a tu entre un nen i el seu tutor; una estona distesa per 

compartir tot allò que l’un o l’altra vulgui o necessiti.

És un espai  que tindran tots els nens i  nenes de la classe independentment del seu 

progrés escolar com del seu ritme, com de les seves relacions personals. Això no vol dir 

que potser amb un infant caldrà trobar-s’hi més vegades que amb un altre.

Des de la publicació Perspectiva escolar, ens indica la coach Marta Albaladejo alguns 

consells de com gestionar la relació adult-alumne de manera que sigui positiva i en pugui 

treure profit:

http://www.martalbaladejo.com/pdf/art_preguntes.pdf

És un espai que ha de permetre a l'alumne sentir-se acompanyat i orientat al llarg de 

l'escolaritat.

2. FINALITATS

En aquest espai es planteja assolir els següents objectius:

• Establir un vincle amb l'infant més proper i personal.

• Aprofundir més sobre el coneixement d'ell i del seu entorn ( inquietuds, opinions, 

interessos...). 

• Orientar-lo  per  tal  que  trobi  eines  i/o  recursos  que  l'ajudin  a:  resoldre  un 

conflicte  de  relació,  proposar-se  noves  fites  a  assolir,  superar  aspectes  que 

l'angoixin o li siguin difícils...

• Dur a terme un seguiment i un retorn, més constant i freqüent, de tots aquells 

aspectes que poden ajudar a madurar cada alumne i cada mestre.
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I ens serveix per treballar les següents competències bàsiques:

· Comunicatives. Aprendre a pensar i comunicar:

- Aprendre a conversar

- Aprendre a escoltar

- Saber expressar conceptes, emocions, idees...

- Participar i implicar-se

- Cohesionar els grups humans

· Metodològiques. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:

- Aprendre a raonar

- Tenir esperit crític

- Tenir autocontrol

-  Adquirir responsabilitat i compromís personal

-  Autoavaluar-se

· Personals. Aprendre a ser i actuar de manera autònoma:

- Prendre decisions

-Resoldre conflictes

- Afrontar els problemes i trobar solucions

- Defensar drets

- Complir acords

Pla D’acció Tutorial                                                                                                                                                             50
  



Escola La Sínia

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

3. ESTRUCTURA 

L'estructura que es proposa és que hi hagi una dinàmica d'inici i un tancament de la 

trobada. Entenem que la tutoria es pot anar desenvolupant segons l'objectiu proposat, 

depenent de l'infant i a partir de com hagi anat la dinàmica d'inici.

Optem per dues possibles dinàmiques d'inici; per una banda, si és la primera trobada, 

utilitzant alguna de les estratègies proposades iniciem la conversa per tal de trencar el  

gel i fer un primer contacte. Per altra banda, quan ja s'ha fet una primera tutoria, és 

important  re-emprendre  el  punt  final  de  la  conversa  prèvia  (explicació  que  va  fer 

l'infant, l'acord en que es va arribar, el pacte que es va fer...) amb la idea que el nen 

vegi que les tutories tenen una continuïtat. 

Com a tancament, el docent hauria de fer un recull oral de tota la informació donant-li 

una estructura (en cas que l'infant hagi explicat algun neguit o situació). L'objectiu és 

fer-lo conscient d'allò que li preocupa i dels mecanismes que es veu capaç d'utilitzar per 

tal  de  sentir-se  millor.  En  el  cas  que  s'hagi  arribat  a  un  acord/compromís  l'infant, 

acompanyat del tutor, redactarà un contracte on signaran les dues parts i es revisarà en 

la propera trobada.

A partir  del  Segon Cicle  hi  pot  haver  un espai  a  l'aula  on es  pengi  una graella  per 

apuntar-se a les tutories, en funció de la necessitat.

Per últim, és important que a l'  iniciar el primer Cicle es presenti i s'expliqui bé  a  

l'assemblea que hi haurà tutoria individual (què s'hi fa, perquè,... ).

Cal pensar que potser l’infant en els primers cursos de primària  se sent amb molt de 

respecte (potser por i tot) per tant cal crear un clima positiu, ja des del primer moment, 

que sigui. Poc a poc els nens s'acostumen a fer aquest tipus de treball i es mostren molt 

tranquils.  

És important trobar un espai adequat a la circumstància de cada nen. 
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4. ACTITUD DEL MESTRE

• No ha d’assumir un rol directiu, no ser massa protagonista, ni

intervenir excessivament per opinar, en canvi sí que ha de vetllar per les

bones formes de desenvolupament de la tutoria.

• Ha d’intervenir en el començament de la trobada però, quan l’alumnat

ja se’n surt ha d’anar reduint la seva intervenció paulatinament.

• Ha de mantenir sempre una actitud de respecte i comprensió envers les

opinions dels nens i les nenes, fent comentaris positius i evitant els poc

afortunats. Ha d’ajudar a crear un clima de confiança per tal que

l’alumnat pugui expressar les seves opinions amb sinceritat. La

confiança mútua és un element imprescindible per a la comunicació

efectiva.

• Sobretot cal que el mestre no faci de jutge i tingui cura de com diu les coses per 

tal que l’infant no se senti en inferioritat de condicions.

• Tota la informació que la mestra obté d’aquests contactes pot tenir molta utilitat 

de cara a poder entendre millor cada infant, detectar possibles problemes o 

dificultats, mantenir una relació més propera i personal amb cadascú. 
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ANNEX

Durant la tutoria es poden tenir en compte els següents recursos:

• Compartir una feina que no suposi pensar:

▪ Pintar

▪ Retallar

▪ Grapar

▪ Penjar un mural

• Compartir interessos, gustos o aficions mitjançant:

▪ Converses

▪ revistes/diaris

▪ Internet (vídeos musicals...)

A l'hora de fer el tancament de la sessió, també ens pot ajudar:

• Arribar a un pacte escrit i signat

• Prendre compromisos

• Transmetre la sensació que no ha estat una conversa aïllada, sinó que tindrà una 

continuïtat al llarg del curs.

Un  espai  idoni  serà  aquell  que  obri  el  nen  a  ser  més  comunicatiu.  Cada  espai  pot 

proporcionar un diferent ventall d'activitats d'inici.

Tots els espais de l'escola són possibles.

• L'aula

• La sala de tutoria

• Aules de petit grup
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• Sofà sala de mestres

• Psico

• Pati

• Biblioteca

• Ludoteca

Un passeig per l'escola pot ser un altre bon espai per parlar.

GRADACIÓ D'HÀBITS I ACTITUDS DE 3r a 6è

Justificació

Aquest  document ha de servir  de pauta perquè infants  i  docents tinguin present els 

hàbits i les actituds que es volen treballar en cada un dels nivells i durant tot el curs, tot 

i que en cada trimestre només s'avaluï un de cada àmbit.

És  important i necessari que els infants sàpiguen i siguin conscients del que es pretén 

treballar  en  cada  un  d'aquests  àmbits  i  durant  tot  el  curs  i  per  tant  anticipar  els 

objectius a treballar. 

Debatre amb els infants el sentit i la necessitat que creiem que tenen l'assoliment de 

cada un d'aquests hàbits i actituds per tal triomfar en l'educació i en la vida en general. 

Els docents és necessari, també, que tinguin una mirada a tot el document complert 

d'hàbits i actituds per tal de tenir present quins aspectes s'han anat treballant en cursos 

anteriors i quin model d'infant en agradaria aconseguir al final de l'etapa.
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HÀBITS I ACTITUDS EN EL TREBALL

JO AMB  UN MATEIX JO AMB ELS ALTRES

TERCER - M'organitzo en el temps la feina 

del treball personal.

- Estic en silenci o parlo molt fluix 

en  les  moments  de  treball 

individual.

-  Estic  atent  quan  el  mestre  o 

altres companys expliquen alguna 

cosa. 

- Respecto les treballs dels altres.

- En mantinc en silenci quan les altres 

parlen.

-  M'esforço  en  fer  una  bona  cerca 

d'informació quan les  mestre  ens  ho 

diu.

QUART - Sóc curós en la presentació dels 

treballs:una estètica agradable de 

mirar.

-  Adquirir  una  actitud  d'esforç  i 

ganes de fer les coses ben fetes.

- Estic en silenci o parlo molt fluix 

en  les  moments  de  treball 

individual.

-  Escolto  les  idees  dels  altres  i  les 

incorporo en el treball.

- Sóc capaç d'escoltar i no imposar les 

meves  idees  en  el  treball   en  petit 

grup.

- Sóc a capaç d'esperar-me quan tinc 

una  necessitat  (veure  aigua,anar  al 

lavabo...) i per tant no interrompre el 

treball en gran grup a l'aula.

CINQUÈ -  Escoltar  activament  quan  una 

persona explica alguna cosa.

- Sóc curós en la presentació dels 

treballs:una estètica agradable de 

mirar.

-  Recollir  el  material  utilitzat  de 

forma espontània

-  M'implico  en  les  treballs  en  petits 

grup.

- Respecto les aportacions dels altres 

en el treball en grup.

-  Demano  el  torn  de  paraula  per 

participar en les activitats d'aula.
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SISÈ -  Responsabilitzar-se  de  les 

tasques i dels treballs realitzats a 

l’escola  quan  no  ha  assistit  a 

classe.

-  Ser  capaç  d'adaptar-se  a  les 

diferents metodologies i pautes de 

treball.

-  Realitzar  progressivament  els 

treballs encomanats a llarg plaç.

- Faig ús de les aportacions dels altres 

per enriquir-me.

-  Aporto  idees  argumentades  en  el 

treball en gran grup.

-  M'implico  en  les  treballs  en  petits 

grup.

HÀBITS I ACTITUDS EN LA RESPONSABILITAT

 JO AMB  UN MATEIX  JO AMB ELS ALTRES

TERCER - Faig el càrrec que em toca sense 

que m'ho hagin de recordar. 

- Dic a la família o al mestre quan 

hi ha una anotació a la llibreta 

missatgera o a l’agenda. 

- Recordo, cada dilluns, de treure 

els estris de la motxilla: necesser, 

tovallons, got...

- Respecto els espais d’ús comú sense 

trencar res i mantinc l’actitud 

adequada a cada lloc.

- Utilitzo el material comú (paper, 

llapis, retolador, gomes,…) de forma 

correcta sense trencar-lo ni 

malgastar-lo.

- Parlo en veu baixa pels passadissos 

de l'escola sense la necessitat de que 

hi hagi un adult.

QUART -  Intento  acabar  els  treballs 

individuals endarrerits en estones 

lliures  quan  el  mestre  m'ho 

recorda.

-  Mai  agredeixo  verbalment  els 

companys i companyes 

- Sóc respectuós/a amb els adults
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- Estic tranquil/a en moments de 

canvi  d’activitat  i  de  canvi  de 

mestre amb l’ajut de l’adult.

-  Col·loco  els  treballs  dins  de  la 

carpeta de classe  sense arrugar.

- Col·laboro en l’endreça i neteja, si 

cal, del material que fem servir.

CINQUÈ -  Classifico  correctament  els 

treballs  dins  de  la  carpeta  de 

separadors.

-  Estic tranquil/a en moments de 

canvi  d’activitat  i  de  canvi  de 

docent sense l’ajut de l’adult.

-  Porto  cada  dia  l'agenda,  la 

carpeta  i  el  material  necessari 

sense  la  necessitat  que  m'ho 

recordi l'adult.

- Sé desplaçar-me en grup per l’escola 

de  forma  ordenada  (parlant  fluix  i 

caminant)  sense  que  calgui  la 

presència d’un adult. 

SISÈ -  Aprofito  moments  sense  una 

tasca  assignada  per  acabar 

treballs  endarrerits  sense  que 

ningú m'ho digui. 

- M'anoto a l’agenda les coses que 

cal recordar sense la necessitat de 

l’avís de l’adult.

-Accepto  les  conseqüències  que 
comporten  els  errors  personals i 
col·lectius. 

- Participo de forma activa en l'ordre 

de  la  classe  i  la  cura  del  material 

col·lectiu. 
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HÀBITS I ACTITUDS EN L'AUTONOMIA PERSONAL I CONVIVÈNCIA

AUTONOMIA PERSONAL

JO AMB MI MATEIX

CONVIVÈNCIA - JO AMB ELS ALTRES

TERCER - Reconec les meves errades quan el 

docent m'ajuda a fer-ho.

-  M'inicio  en  la  reflexió  de 

l'autoavaluació  el  més  ajustada 

possible a la realitat.

-  Començo  a  reconèixer  els  meus 

sentiments  i  demano  ajuda  al 

docent quan tinc dificultats.

- Saludo i  m'acomiado en arribar i 

marxar d'un lloc.

- Ofereixo la meva ajuda quan algú 

la necessita.

-  En  una  conversa  amb  el  grup, 

començo a respectar al moderador 

fins que em doni permís per exposar 

la meva idea.

QUART -  Faig  la  reflexió  autoavaluativa 

força  real  a  les  meves  vivències  a 

l'escola.

- Sóc capaç de demanar ajuda quan 

no  tinc  recursos  per  solucionar  un 

conflicte.

- Estic atent a les intervencions dels 

altres acceptant la seva opinió.

-  Accepto  l'ajuda  quan  algú  me 

l'ofereix.

-  Demostro  tenir  paciència  davant 

les dificultats dels altres.

CINQUÈ -  M'adono  dels  meus  errors  i  sé 

rectificar.

- Mantinc en ordre el meu material 

(estoig, carpeta, calaix, ...).

-  En  una  conversa  amb  el  grup, 

respecto al moderador fins que em 

doni  permís  per  exposar  la  meva 

idea.

-  Ofereixo  la  meva  ajuda  sense 

esperar res a canvi de l'altre.

- Respecto els materials dels altres, 

de l'aula i de l'escola sent conscient 

del seu valor.
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SISÈ -  Busco  recursos  per  solucionar 

diferents situacions.

-  Reconec  les  meves  fortaleses  i 

debilitats.

- Sóc conscient i accepto els canvis 

que  trobo  en  mi  mateix:  a  nivell 

físic i a nivell emocional

- Sóc capaç de comprendre com se 

sent un company o companya quan 

té una dificultat.

-  Mantinc  una  discussió  amb 

diferència de criteris sense alterar-

me i escoltant l'opinió de l'altre.

-  Puc  respondre  de  forma 

respectuosa  quan  rebo  un 

comentari  que  no  m'agrada  o  que 

estic en desacord.
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LES ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

1. INTRODUCCIÓ

Les entrevistes amb la família entenem que són un mitjà de relació indispensable en 

aquestes edats, doncs permeten comptar amb un espai i un temps per a poder parlar de 

l’infant sense les preses de la vida quotidiana.

2. FINALITATS

Entrevista  d’entrada: es  realitza  quan  un  infant  s’incorpora  per  primera  vegada  a 

l’escola.

Entrevista de curs: es realitza en qualsevol moment del curs. Les intencions d’aquest 

tipus d’entrevistes són: 

 Establir un marc de confiança mútua entre a família i el docent.

 Informar i rebre informació.

 Compartir el procés educatiu de l’infant i fites a assolir.

 Potenciar la comunicació entre família i escola.

 Intercanviar informació de l’infant en diferents contextos.

 Buscar i planificar intercanvis d’estratègies per a actuar seguint la mateixa 

línia de treball.

 Informar a la família respecte el procés individual del seu fill en els 

aprenentatges i en el seu creixement personal.

Entrevista puntual: són aquelles demanades per les famílies o per l’equip de mestres per 

a tractar temes puntuals o bé per fer un seguiment d’algun aspecte. Cal recordar a les 

famílies que poden demanar entrevistes sempre que ho creguin convenient.

Entrevista per lliurement especial d’informe: seria en aquells casos que és convenient 

lliurar els informes en mà per tal de poder-los comentar amb la família per:
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 Dificultat a l’hora d’entendre l’idioma.

 Infants amb derivació a altres centres educatius.

 Infants repetidors.

3. ESTRUCTURA

3.1. Aspectes abans de l’entrevista:

Formalitzar les entrevistes:

 Realitzar mínim una entrevista a l’any.

 Comunicar la conveniència de la presència dels dos progenitors; i  si cal 

també la de l’infant.

 Si és necessari, l’entrevista es pot realitzar amb el recolzament d’altres 

companys com pot ser l’equip de gestió, especialistes...

 Recollir les entrevistes acordades en una graella que quedarà guardada en 

la carpeta negra.

Preparació de les entrevistes:

 Evolució  de  l’infant  a  nivell  afectiu  (relacions,  hàbits,  actituds,...)  i 

d’aprenentatges (nivell, autonomia, organització, atenció,...). Trets de la 

personalitat.

 Aspectes que ens amoïnin de l’infant.

 Aspectes familiars que puguin afectar el desenvolupament de l’infant.

 Comentar l’informe per tal de fer-lo més entenedor.

 Pensar actuacions conjuntes per tal d’ajudar l’infant.

 Possibles preocupacions que pugui tenir la família.
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Preparar el que es vol preguntar a les famílies:

 Comunicar, si és necessari, de l’entrevista als altres docents que intervenen 

amb el grup.

 Aprofitar  per  a  il·lustrar  els  nostres  arguments  (dossiers,  treballs,  deures, 

agenda, anotacions, recull de les tutories individualitzades...).

 Reculls on podem trobar la informació necessària per a preparar l’entrevista:

 Observacions d’aula.

 Graelles de seguiment.

 Juntes d’avaluació.

 Entrevistes anteriors i/o informes d’altres cursos (recollits a l’expedient de 

l’alumne).

Aspectes després de l’entrevista:

 Complir els compromisos.

 Fer-ne un seguiment i comunicar el compliment dels acords.

 Portar  un  registre  individual  de  les  entrevistes  anotant  els  aspectes  més 

significatius: temes tractats, clima de l’entrevista, actitud de la família i el 

docent, sensacions...

 Quan una família no assisteix a l’entrevista ha de quedar recollit en un full, 

fent constar la data i a qui s’ha convocat.

 Les  mestres  d’educació  especial  realitzen  un  recull  d’informacions  molt 

personals i  específiques que no es troben a l’arxiu de secretaria;  si  es vol 

consultar aquesta informació s’ha de demanar a elles.

 Al final de curs, s’han de guardar a la carpeta d’entrevistes en l’arxiu de cada 

infant  que  hi  ha  a  secretaria,  per  tal  de  tenir  recollides  les  entrevistes 

realitzades al llarg de tota l’escolaritat.
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4. ACTITUD DEL MESTRE

 Durant l’entrevista s’hauria de produir un diàleg i una situació de confiança. Per 

tant, s’ha d’intentar que no sigui un monòleg per part del mestre ni sotmetre la 

família a una investigació.

 Intentar  que en  el  transcurs  de  l’entrevista  apareguin  aspectes  positius  i/o  a 

millorar.  Comentar  aspectes  positius  ajuda  a  millorar  l’autoestima,  aquests 

aspectes  podrien  estar  relacionats  amb  el  camp  personal  (responsable, 

endreçat...),  acadèmic  (creatiu,  bona  capacitat  per  redactar,  bona  lògica  i 

deduccions...), o d’altres (és un bon comunicador, juga molt bé a bàsquet, es 

relaciona amb tots els 

 companys...).  Respecte els aspectes a millorar  s’han de comunicar de manera 

entenedora  a  la  família  amb  l’objectiu  de  potenciar  l’esperit  de  millora  i 

proposant alternatives de progrés.

 Presentar-nos i donar-nos a conèixer.

 Tenir un tracte de cortesia, agraint la seva presència. Pot ajudar fer esment d’un 

fet intranscendent que pugui ser de l’interès per a la família.

 Explicar clarament quin és l’objectiu de l’entrevista i els aspectes a tractar.

 Iniciar la conversa amb alguna anècdota o aspecte positiu. També se’ls pot oferir 

la possibilitat que siguin ells qui la iniciïn ( què els amoïna?...).

 Tenir en compte que una bona acollida i  un to tranquil de conversa permeten 

parlar distesament; així poden donar-se situacions de confiança que d’una altra 

manera podrien esdevenir conflictives.

 Escoltar, entendre i respectar la situació de cadascuna de les famílies.

 Deixar que les famílies s’expliquin amb les seves paraules. Demanar als pares com 

veuen al seu fill o a la seva filla i els canvis que han observat. Mostrar atenció a 

les seves explicacions. 

 Evitar presses i interrupcions.
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 Posar-se en situació de l’altre.

 Descriure i no avaluar. Evitar opinions personals i judicis propis.

 El llenguatge emprat ha de ser adequat a les famílies, és a dir, proper i entenedor.

 Proposar solucions favorables a les dues parts (família i escola).

 S’hauria  d’evitar  sotmetre  als  pares  a  un  interrogatori,  fer  l’entrevista  molt 

llarga,  tractar  d’aconseguir  massa  en  una  sola  entrevista,  emprar  la  forma 

negativa, avançar-nos a allò que vulgui expressar la família.

 Si s’escau, al finalitzar l’entrevista és important fixar algun període per fer-ne 

una altra.

 El comiat ha de permetre que les famílies es quedin amb un bon regust. Se’ls ha 

d’encoratjar a aconseguir els objectius proposats.
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GUIA ESTRUCTURAL PELS INFORMES D'EDUCACIÓ INFANTIL

INTRODUCCIÓ

Us fem arribar el recull d'impressions i informacions importants referents al vostre fill/a 

que  sota  una  mirada  d'escola  considerem  descriptives  (i  no  comparatives)  del  seu 

desenvolupament general.

L'infant es relaciona amb el món (les persones I els objectes) d'una forma global. Quan 

arriba a l'escola ja porta un bagatge d'experiències vitals que el predisposa a relacionar-se 

amb si  mateix,  amb els altres, amb les coses,  amb les situacions. En aquesta relació 

s'estableix un intercanvi que fa evolucionar tant a l'infant com al grup i alhora també fa 

evolucionar la realitat que els envolta.

Aquestes evolucions són les que recollim aquí i  us fem arribar. Són de caràcter únic i 

personal i posen l'accent en el camí de creixement que està fent el vostre fill en relació a 

sí mateix i a l'entorn ( les persones i la realitat física).

El que descrivim en aquest informe són aspectes que es posen “en joc” en el context de 

l'escola. Entenem que les persones i els infants som molt més del que mostrem en un 

àmbit o context determinat. Es per això que sovint fem servir l'expressió «es mostra» 

perquè el que volem reflectir no és el «com és» sinó el veiem.

Falta un paràgraf on explicar que aquest informe serà un tancament del curs i serà dirigit 

a l'infant, no a la família.

Falta explicar que el joc l'introduïm en tots els altres punts, ja que es transversal.
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1. ACTITUD AMB UN MATEIX

Com entra a la classe

- Alegre

-Enfadada

-Tranquil·la

-Seriosa

-Comunicativa

-Sense dir res

-Fa coses per cridar l'atenció

-Va a parlar amb els altres nens i nenes

-Es dirigeix a la mestra

-Busca l'activitat que vol fer de seguida

Com es mostra a la classe

A nivell personal

-Cohibida

-Moguda

-Alegre

-Seriosa

-Variable segons l'humor

-Tossuda

- Inquieta

-Agressiva

-Absent

-Activa

-Fantasiosa

-Expressa el seu estat d'ànim i les emocions

-Tolera petites frustracions i dificultats.
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A nivell d'hàbits personals i de treball

-Ordenada

-Curosa amb les coses

-Sap estar-se quieta i atenta quan cal

-Sol mostrar-se polida a l’hora de realitzar els hàbits higiènics personals

-Col·labora en mantenir l’ordre de la classe

-Mostra una autonomia adequada en els diferents aspectes personals.

-En les situacions més escolars (racons, realització de treballs diversos...) se la veu 

autònoma.

-Mostra interès i/o satisfacció davant les seves produccions i treballs.

-Acostuma a començar i acabar les tasques escolars.

-Es mostra atenta i concentrada a l’hora de treballar.

-Cada vegada se la veu més confiada en les seves possibilitats / Caldria potenciar l’esforç 

de superació personal.

2. RELACIÓ AMB ELS ALTRES

Envers l'adult

-Comunicativa

-Amistosa

-Tímida

-Distant

-Està pendent del que fa el mestre

-Li agrada cridar l'atenció

-Demana ajuda per superar els conflictes i les petites dificultats

Actitud davant dels límits

-Els entén i els accepta

-Li sap greu
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-Es mostra ressentida

-Es mostra agressiva

-Fa veure que no ho entén

-Aviat se n'oblida

-No dóna motius per haver-la d'avisar

Envers els altres nens i nenes

-Té un amic o amiga íntim/a

-Té un grup d'amics i/o amigues.

-Es relaciona amb tots/es

-Acostuma a mostrar-se dominant / depenent.

-Sovint resta sola

-Comparteix les coses

-Es baralla

Quan la molesten:

-Es defensa

-Es mostra agressiva

-Plora

-Busca ajuda

Quan vol una cosa:

-No para fins a aconseguira-la

-Es resigna

-Ho pren

-Ho demana

-Demana ajuda
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3. PSICOMOTRICITAT

• RELACIÓ AMB L'ESPAI I ELS SEUS ELEMENTS

• Ús diversificat de materials: coixins, teles, peces, pilotes...

• S'ubica sempre en la mateixa proposta, en el mateix lloc...

• Necessita crear-se el seu propi espai de joc.

• S'adapta als espais que ja estan estructurats.

• Necessita alguns materials en concret.

• Aglutina els materials abans de començar a jugar.

•  Vol apropiar-se dels materials  que tenen els demés i  quan els  té  no els 

utilitza.

• Expandeix el material.

• Deixa els materials als demés.

• Utilitza els objectes per comunicar-se amb els demés.

• Comparteix els materials que utilitza.

• Utilitza els objectes segons la seva funció, però també pot donar funcions 
diverses.

• Utilitza de forma àgil i eficaç els diferents espais que se li ofereixen.

• Explora amb curiositat i tranquilitat les noves situacions.

• No demostra ni interès ni rebuig exagerat per cap dels materials, espais, 
temps, companys/es i adults.

• PROPOSTES EXPERIMENTALS I MOTRIUS: experimentació de la marxa, salt, 

carrera...

• Mostra domini corporal: sap aturar-se, autoregular-se, relaxar-se...

•  Investiga les possibilitats del seu cos.

• Manifesta seguretat en les seves capacitats motores.

• Moviments fluids i harmònics.

• Coneix els límits de les seves capacitats motores.

• Cerca ampliar les seves habilitats motrius.
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• Viu amb tranquilitat les situacions de risc adoptant mesures de seguretat o 

demanant l'ajuda necessària.

• Viu amb plaer l'activitat sensoriomotriu individuament i de forma 

compartida.

• Accepta diversitat de contactes corporals amb els companys i adults.

• To muscular en el joc.

• JOC SIMBÒLIC: construcció d'espais, simulació de personatges, elaboració 

d'històries...

• Hi ha unes constants en el seu joc simbòlic.

• Assumeix i desenvolupa rols diversos. Pot canviar de personatge.

• Assumeix  rols oposats. 

• Variació del significat simbòlic: creativitat i adaptació.

• Implicació en el joc: activa, passiva...

• PAPER DE LES EMOCIONS:

•  Expressa sensacions i emocions mentre juga.

• Mostra satisfacció en la situació de joc.

• El paper  de  l'agressivitat:  expressa  l'agressivitat  acceptant  els  marcs  de 

seguretat que planteja l'adult. Li costa fer “com si” i descontrola l'agressivitat 

convertint l'altre en objecte receptor de la seva agressivitat.

• Expressa situacions d'emocionalitat intensa amb la totalitat del seu cos.

• Manifesta ressonància  tonico-emocional.  Demostra  sensibilitat  cap  als 

sentiments dels altres.

• Respon adequadament a les provocacions i agressions dels altres.

• Adopta actituds serenes i d'autoprotecció adequades davant de situacions de 

por i/o dolor.

• Les seves actituds posturals són relaxades i ajustades a la situació.
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• RELACIÓ AMB ELS ALTRES: obertura als companys i als adults.

• Representa accions aïllades.

• Participa, al seu aire, en alguna història dels seus comanys/es.

• Imita els seus companys/es.

• Juguen al mateix, però cadascú des del seu rol.

• Hi ha adaptació mútua dels rols. 

• Comparteixen la història.

• Hi ha interacció entre els diferents ambients.

• Les accions semblen organitzades per un guió.

• Hi ha un fil conductor. És un fil conductor que es repeteix sessió rere sessió?

• Companys/es de joc més freqüents.

• Sovint juga sol.

• Representa la seva història en companyia dels demés.

• Participa de l'activitat però no sap massa el que està fent.

• Reclama la presència de l'adult.  

• Motius pels que busca l'adult: resoldre situacions, perquè l'ajudi a  entrar en 

el joc, perquè l'adult el reconegui...

• Intenta comunicar-se amb els seus companys.

• Sempre desenvolupa el mateix rol.

• Juga espontàniament. 

• És capaç d'escoltar els demés.

• El seu ritme personal pot ser compartit pels demés.

• Té iniciativa.

• Introdueix ruptures.

• Confia amb les seves possibilitats.

• Expressa amb claredat allò que li agrada o molesta.

• És capaç de contenir-se quan se li demana.

• Accepta propostes i prohibicions.
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• EN RELACIÓ AL TEMPS I A L'ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ de psico:

• Atenció i participació en els moments de trobada inicials i finals de la sessió. 

• Actitud amb que espera l'inici de l'activitat.

• Li costa acabar, la recollida és una bona excusa per a continuar jugant.

• Accepta els límits del temps.

• Com el temps es fa present durant el joc, es dóna alguna transformació 

d'aquest durant el joc? (abans era de nit, ara és de dia...).

• S'entreté amb qualsevol cosa.

• Es centra en el joc una bona estona.

• Necessita temps per a adaptar-se a les noves exigències de la situació.

• És capaç de contenir-se quan se li demana.

• Es situa i fa evolucionar la pròpia acció en un espai i temps adequats.  

• Es situa davant dels límits i fa transicions àgils entre les activitats.

• RESPECTA LES  REGLES  BÀSIQUES: cuidar  de  mi  mateix,  cuidar  dels  altres, 

respectar les construccions dels altres.

• PROPOSTES DE REPRESENTACIÓ: dibuix  de  la  figura humana,  construccions, 

modelatge, expressió corporal...

• Sap expressar-se amb el cos. Habilitats, recursos corporals.

4. MICROESPAIS

Li costa la transició de casa-escola i es manté una estona d’observador, distant, amb poca 

curiositat...

Sap ubicar-se en els microespais del matí

Li costa ubicar-se en els microespais.

Necessita l’ajuda de l’adult per ubicar-se en els microespais
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Li costa esperar quan un microespai està complet

Es mostra flexible i/o accepta el canvi de microespai

Tria el microespais en funció dels seus amics

Tria el microespais en funció del seu criteri, preferències, gustos, paral·lelament als seus 

amics.

Es mostra autònom/a

Té constància en el microespai que tria

Li costa tenir constància en allò que tria

Respecta i/o té cura del material de cada microespai.

Manté l’ordre del microespai

Segueix les consignes i/o normes dels microespais ( no destruir, compartir material, 

joguines,etc

Acostuma a repetir el mateix microespai

Li agrada conèixer les propostes noves.

Es mostra curiós/sa davant les noves propostes de microespais

Li costa variar de microespais

Dins el microespai fa un joc individual / acostuma a jugar sol

Dins el microespai acostuma a jugar amb els companys.

Fa partícips als seus companys

Gaudeix de l'estona de microespais

No mostra interès , no li agraden, no té curiositat, etc

Accepta amb facilitat l’avís de recollida

Li costa acceptar l’avís de recollida i continua jugant

Es mostra participatiu/va a l’hora de recollir.
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5. ESPAIS D’APRANENTATGES

Obejctius Gradació 1 Gradació 2 Gradació 3

1-ACTITUD

Li costa gaudir de les 
propostes. se' l veu 
amb poca inicitaiva, 
amb poques ganes. 
no fa algunes 
propostes 
demanades. 

Fa les propostes 
perquè l'adult li diu. 
depen de la proposta 
hi posa més o menys 
interès. 

Gaudeix molt, hiposa 
entusiasme, 
verbalitza que 
liagrada, comparteix 
amb veu alta allò que 
fa, mostra una emoció 
vers allò que fa.
Actitud activa, interès

2- RELACIÓ

Es mostra poc 
respectuos/sa, li costa 
compartir mostra 
dificultats per 
resoldre conflictes, li 
costa interaccionar 
amb infants d'edats 
diferents

Es relaciona amb els 
iguals o de diferents 
edats si l'adult el 
convida, li proposa.

Respecte, comparteix, 
resolucio conflictes, 
modela a l,altre, 
interacciona a,b 
infants d'edats 
diferents

3- Aprenentatges 

Gaudir, 
Capcaitat creativa, es 
copia o no....
Davant una proposta 
artistica es bloqueja, 
li costa iniciar el 
procés

El fang molt exit!

6. ANGLÈS (P4 I P5)
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7. ELS PROJECTES

ACTITUD

- Mostra interès en el projecte.

- No mostra interès davant el projecte.

- Depèn del projecte mostra diferents actituds.

CONVERSA/ EXPRESSIÓ ORAL DAVANT DEL PROJECTES

- Fa aportacions.

- Aporta idees noves.

- Les seves aportacions ajuden a tirar endavant el projecte.

- Les aportacions que fa no segueixen el fil, no són adequades.

- Està atent però no participa/ no fa aportacions.

- Participa si l’adult el convida.

- Participa en petit grup.

- No participa.

- Respecta les opinions dels altres.

- No respecta les opinions dels altres.

- Quan té una opinió diferent a la dels companys sap argumentar-la.

EXECUTAR/FER (Actitud davant la feina individual o en grup)

- Es mostra atenta i concentrada a l’hora de treballar.

- Es dispersa fàcilment a l’hora de treballar.

- Cada vegada es mostra més atenta i concentrada, però cal anar-la estimulant.

Treball individual

-  Acostuma  a  començar  les  tasques  escolars  però  sovint  no  les  acaba  (per  manca 

d’interès, perquè es cansa, perquè es distreu, perquè té un ritme lent, perquè no s’ajusta 

al temps establert).
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- Es mostra polida en la realització dels seus treballs.

- En general, es mostra poc curosa en la realització dels treballs.

- S’esforça per anar guanyant polidesa en la realització dels treballs.

- Se sent contenta de les seves produccions.

- No mostra interès i/o satisfacció davant les seves produccions i treballs.

- Valora i respecta les produccions dels companys i adults.

- Li cal ajuda per a valorar i respectar les produccions dels companys i adults.

Treball en grup

- Pren iniciativa en el treball en grup.

- Espera que els altres facin les seves aportacions.

- Es troba còmode treballant en petit grup.

- Pot mostrar rebuig segons el grup que li toqui.

- Respecta els seus companys de grup.

AVALUACIÓ / APRENENTATGES

- Sap traslladar el que s’ha treballat al projecte a la vida quotidiana.

- Valorar els objectius específics dels projectes fets al llarg del curs.
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ORIENTACIONS PER A OMPLIR EL DOCUMENT DE JUNTES D'AVALUACIÓ

• El document que teniu a continuació ens ha de permetre compartir en les sessions 

de  juntes  d'avaluació  estones  de  reflexió  i  treball  per  a  establir  objectius 
prioritaris amb els grups i els infants i acordar les estratègies específiques 
per  a assolir-los en cada cas. 

• Bona part  del  document  serveix  d'eina  de reflexió  que ens  pot  ajudar  a  tenir  

indicadors per a establir els objectius de treball i les estratègies que s'acordaran a 

les sessions de junta.

•  El document vol ser una eina de treball fàcil i àgil d'utilitzar.

• Està organitzat en diverses graelles que es fixen en els diferents  aspectes a tenir 

en  compte  per  avaluar  els  grups  i  els  infants  que  els  formen.  Aquestes  s'han 

d'omplir amb creuetes, números o colorejant, facilitant el màxim la localització de la 

informació rellevant. 

• És un document únic per a tot el curs que els tutors hauran d'omplir una  bona part  

abans de la primera sessió i anar-lo completant a mesura que avança el curs.

A continuació  hi  ha  la  relació  del  conjunt  de  graelles  que  configuren  el  conjunt  del 

document.

Sumari 
1. Dades  del grup (l'omplen els tutors abans de la 1a sessió de junta d'avaluació)

2. Característiques del  grup (l'omplen els tutors abans de la 1a sessió i   la van 

revisant abans de cada junta d'avaluació.)

3. Relació amb els adults (l'omplen els especialistes que intervenen als grups)

4. Avaluació dels hàbits i actituds (l'omplen els tutors abans de la 1a sessió i  la van 

revisant abans de cada junta d'avaluació.)

5. Avaluació dels aprenentatges grupals (l'omplen els tutors abans de la 1a sessió i 

hi van afegint dades a les  següents juntes.) 

6. Propostes de millora i estratègies  (l'omple el tutor abans de la 1a sessió de junta 

i a les següents sessions es va revisant i actualitzant) 

7. Objectius dels infants (l'omple el tutor abans de la tercera sessió de junta)
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8. Avaluació dels aprenentatges individuals (l'omplen els mestres que intervenen 

al grup abans de la  5ena junta , només per a EP) 

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL DE LES JUNTES D'AVALUACIÓ 

1ra junta d'avaluació

• Part expositiva del grup i dels infants.

• Resultats d'avaluació inicial.

• Baròmetre inicial de dinàmiques i hàbits del grup.

• Objectius a treballar de forma compartida amb els especialistes.

2na junta d'avaluació

• Fortaleses/ debilitats dels infants i  estratègies a treballar  en cada un d'ells i  de 

forma compartida amb els especialistes.

3ra junta d'avaluació

• Revisió dels objectius plantejats a l'inici de curs, aspectes aconseguits, estratègies 

que cal modificar i/o millorar. Plantejament de nous objectius.

4ta junta d'avaluació

• Revisió de les fortaleses i debilitats dels infants. Acords de treball i estratègies a 

seguir amb els infants per encarar la recta final del curs.

Junta d'avaluació per confegir els nous grups de 1r i 4t
Trobada específica i extraordinària per elaborar els nous grups tant de 1r com de 4t o hi  

estant convocades les persones de la junta d'avaluació més els tutors que  han tingut 

anteriorment aquests grups.

5ena junta d'avaluació

• Posar notes en el cas de Educació Primària
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CURS: 201  - 201 GRUP: JUNTA 
D'AVALUACIÓ:

TUTOR/A: ASISTENTENTS:

SUMARI

1. Dades del grup  
2. Característiques del grup
3. Relació amb els adults
4. Avaluació d'hàbits i actituds
5. Avaluació dels aprenentatges grupals 
6. Objectius, propostes de millora i estratègies 
7. Objectius dels infants
8. Avaluació dels aprenentatges individuals

1. Dades del grup

Les caselles ombrejades s'omplen només a la primera junta.

1. DADES DEL GRUP
Número d’infants totals nens nenes

(EI) Mesades dels infants per trimestres 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

(EI) Llengua materna/relació català castellà altres

Noves incorporacions al grups si no Noms:

Intoleràncies, al·lèrgies,malalties cròniques Intoleràncies al·lèrgies Malalties 
cròniques

Pares separats Amb dificultats 
d'entesa

Amb normalitat

2. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP
Infants amb NEE Diagnòstic Dictamen

Infants amb PI Signat En procés

Atencions que reben Dins l'escola Fora l'escola

Demandes fetes a EE per necessitat d'observació per part de l'EAP si no

Seguiment i retorns de les demandes fetes a EE Observació 
feta/retorn

Observació 
feta/ no 
retorn

No s'ha dut a 
terme 
l'observació

Infants amb un nombre elevat d'assistència Nom Núm de faltes 
mensuals

El grup està cohesionat si no

Dinàmic Amb 
inquietuds

Passiu
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De forma general el grup es mostra

De forma general el grup es mostra Depenent de 
l'adult

Autònom

La dinàmica de l'aula amb el tutor i altres docents Igual amb 
tothom

Dificultats 
per part del 
tutor

Dificultats 
per part dels
especialistes

De forma general el grup es mostra autònom amb les tasques individuals si no

De forma general el grup amb les diferents tasques  es mostra Meticulosos i polit Poc curós

Alhora d'iniciar activitats Hi ha dificultats No hi ha 
Dificultats

Amb el treball amb gran grup es mostren Participatius Passius

Amb el treball en parelles S'organitzen Treballen Hi ha 
dificultats

Amb el treball en petit grup S'organitzen Treballen Hi ha 
dificultats

En relació als conflictes  el grup els resol Agredint verbalitzant No es 
resolen

3. RELACIÓ AMB ELS ADULTS

RELACIÓ AMB ELS 
INFANTS

MOLT BONA BONA AMB DIFICULTATS

Especialista Ed. musical

Especialista Ed. física

Especialista lleng. 
castellana

Especialista lleng. 
estrangera

DINÀMICA DE TREBALL MOLT BONA BONA AMB DIFICULTATS

Especialista Ed. musical

Especialista Ed. física

Especialista lleng. 
castellana

Especialista lleng. 
estrangera

Pla D’acció Tutorial                                                                                                                                                             80
  



Escola La Sínia

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

4. AVALUACIÓ DELS HÀBITS I ACTITUDS 

HÀBITS I ACTITUDS EN EL TREBALL 
pinta les caselles que correspongui a l'assoliment actual de l'hàbit

JO
 A

M
B

 U
N

 M
AT

E
IX Responsabilitzar-se de les tasques i dels treballs 

realitzats a l’escola quan no ha assistit a classe.

Ser  capaç  d'adaptar-se  a  les  diferents 
metodologies i pautes de treball.

Realitzar  progressivament  els  treballs 
encomanats a llarg plaç.

JO
 A

M
B

 E
LS

 A
LT

R
ES Fer ús de les aportacions dels altres per 

enriquir-se.

Aportar idees argumentades en el treball en 
gran grup.

Implicar-se en el treball en petit grup.

HÀBITS I ACTITUDS EN LA RESPONSABILITAT 
pinta les caselles que correspongui a l'assoliment actual de l'hàbit

JO
 A

M
B

 U
N

 M
AT

E
IX Aprofitar  moments  sense  una  tasca  assignada 

per acabar treballs endarrerits sense que ningú 
m'ho digui. 

Anotar  a  l’agenda  les  coses  que  cal  recordar 
sense la necessitat de l’avís de l’adult.

Acceptar les conseqüències que comporten els 
errors personals i col·lectius. 

JO
 A

M
B

 E
LS

 A
LT

R
ES Participar de forma activa en l'ordre de la classe i 

la cura del material col·lectiu. 
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HÀBITS I ACTITUDS EN L'AUTONOMIA PERSONAL I CONVIVÈNCIA 
pinta les caselles que correspongui a l'assoliment actual de l'hàbit

JO
 A

M
B

 U
N

 M
AT

E
IX Buscar  recursos  per  solucionar  diferents 

situacions.

Reconèixer les meves fortaleses i debilitats.

Ser conscient i acceptar els canvis que trobo en 
mi mateix: a nivell físic i a nivell emocional.

JO
 A

M
B

 E
LS

 A
LT

R
ES Ser  capaç  de  comprendre  com  se  sent  un 

company o companya quan té una dificultat.

Mantenir una discussió amb diferència de criteris 
sense alterar-se i escoltar l'opinió de l'altre.

Respondre de forma respectuosa quan reben un 
comentari  que  no  agrada  o  que  estan  en 
desacord.
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5.  AVALUACIÓ D'APRENENTATGES GRUPALS
Resultats de proves d'inici de curs lectura Descodifica Descodifica 

i comprèn
Fluïdesa 
lectora

Resultats de proves finals  de curs d'escriptura Sil·làbic 
alfabètic

Alfabètic 
natural

Alfabètic 
arbitrari

Resultats de les proves ACL comprensió lectora. Decatipus (4ta junta) 1,2,3 4,5,6 7,8 9,10

Resultats de proves d'inici de curs de numeració Sumes i 
restes

Restes 
portant 

 S'inicia 
amb les 
taules 

Resolució de proves problemes No 
compren el 
problema

Compren 
però li 
costa 
utilitzar les 
dades

Resol amb 
facilitat

Es formulen preguntes adequades davant experiències i fets que es 
plantegen a l’aula. 

S'inicien De forma 
guiada

De de 
forma 
autònoma

Fan prediccions de les situacions que es plantegen a l'aula. S'inicien De forma 
guiada

De de 
forma 
autònoma

Treuen conclusions a partir de les experiències. S'inicien De forma 
guiada

De de 
forma 
autònoma

Relacionen els coneixements previs amb els nous. S'inicien De forma 
guiada

De de 
forma 
autònoma

Utilitzen diferents recursos (fonts d’informació, experimentació...) per obtenir 
la informació necessària en la investigació.

S'inicien De forma 
guiada

De de 
forma 
autònoma

Presenten amb claredat les idees acordades en petit grup davant del grup 
classe.  (4ta junta)

Amb 
dificultats

Coherent 
però de 
manera 
aïllada

Ordenada i 
coherent

Apliquen els coneixements treballats en altres contextos.  (4ta junta) Amb 
dificultats

En algunes 
ocasions

En la 
majoria de 
situacions

Recorden i  saben  expressar  les  idees  més importants  extretes  de  cada 
projecte.  (4ta junta)

Amb 
dificultats

En algunes 
ocasions

En la 
majoria de 
situacions
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6. OBJECTIUS, PROPOSTES DE MILLORA I ESTRATÈGIES                                                                    

Àmbits de treball Objectius específics Estratègies que es plantegen Responsables 
Aprenentatges

Dinàmica de grup

Hàbits  i  ritme  de 
treball

Molins de Rei,       de     del   20 
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7. OBJECTIUS DELS INFANTS

ALUMNES FORTALESA DEBILITAT ESTRATÈGIES. COM HO 
TREBALLO?
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8.  AVALUACIÓ D'APRENENTATGES INDIVIDUALS

5èna Junta  d'avaluació, acta de final de curs.

Núm Cognoms, Nom Pla Individ LLeng.
catalana

LLeng.
castellana

LLeng.
estrangera

C. medi 
nat.soc. i 
cult

Educació 
artística

Educació 
física

Matemàt. Projecte 
Interdisc

Qualif. 
global

Molins de Rei,       de     del   20 

Signatura dels assistents 
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PLA DE CONVIVÈNCIA - HÀBITS I ACTITUDS

JO AMB MI MATEIX: AUTONOMIA PERSONAL

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Ser conscient de la necessitat de 
netejar-se:

-mocar-se

-rentar-se les mans

-rentar-se la cara

-canviar-se la roba

 Iniciar l’hàbit de mantenir una bona 
postura a la cadira.

 Mantenir una postura saludable.

 Mantenir una bona postura a la 
rotllana (cul al terra, que es vegin les 
cares, cames plegades o estirades...). 

Reconèixer el material propi (abric, motxilla, got, tovallons, bossa d’esmorzar) i 
col·locar cada cosa al seu lloc.

 Mantenir ordre en el material propi.

 Mantenir el lavabo net:

-Penjar el got al seu lloc

 Utilitzar de forma adequada el lavabo:

-gastar el paper que es necessita i no 
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-Llençar el paper al wc

-Estirar la cadena del wc després 
d'utilitzar-lo.

malbaratar-lo.

- fer ús del lavabo només per rentar-
se i anar al wc.

-tirar de la cadena després de fer les 
necessitats.

             -gastar l’aigua que es necessita.

 Arremengar-se les mànigues abans 
de rentar-se.

 A piscina, desvestir-se i vestir-se 
sense ajuda i deixar la roba al 
penjador o dins la motxilla. Posar les 
sabates a sota del banc ben 
col·locades.

 Ús responsable del sabó i de l'aigua.

 Demanar ajuda després de fer l’esforç 
de buscar recursos per resoldre la 
situació en la que es troba i no se’n 
surt.

 Ser autònom en anar al vàter  Beure aigua i anar al  lavabo a l’hora 
del pati i quan s'està a l'aula en 
estones de treball individual o petit 
grup
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Ser capaç de fer una autoavaluació 
ajustada a la realitat.

 Saber rentar-se les mans quan sigui 
necessari utilitzant sabó i tovalloles.

 Netejar-se les sabates abans d’entrar 
del pati .

 Demanar ajuda quan la necessita.  Iniciar-se en l’acceptació de les 
pròpies capacitats i dificultats amb 
l'ajuda del docent.

Reconèixer les pròpies fortaleses i 
debilitats.

 Iniciar-se en el reconeixement dels 
propis sentiments i demanar ajuda 
quan no pot resoldre la situació en la 
que es troba.

 Tenir cura del  propi cos: necessitat de 
la dutxa després d'EF i posar-se o 
treure's la roba en funció de la 
temperatura i la sensació de calor o 
fred.

 Ser conscient i acceptar els canvis que 
s'estan produint en un mateix tant a 
nivell emocional com físic.

Reconèixer els propis errors quan el 
docent ajuda a fer-ho.

Ser conscient dels propis errors i 
saber rectificar.

 Buscar recursos per a solucionar diferents situacions. 

 Iniciar-se en la reflexió per a fer 
l’autoavaluació al més ajustada 
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possible a la realitat.

JO AMB MI MATEIX: RESPONSABILITAT

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Respectar les normes d’aula:

-caminar sense correr

-parlar sense cridar

-recollir la cadira quan ens aixequem ( 
iniciar)

 Iniciar l'hàbit d'acabar els treballs 
individuals endarrerits em estones 
lliures després del recordatori del 
docent.

 Aprofitar moments sense una tasca 
assignada per acabar treballs 
endarrerit fent-ho per iniciativa pròpia.

 Tenir cura de les pertinences 
personals :

-Penjar bé la jaqueta al penjador, 

-posar l’esmorzar al carro i després la 
bossa a dins de la motxilla, 

-penjar bé la motxilla, 

-endreçar de forma correcta els 
treballs en paper a la seva 
safata(sense arrugar, mirant cap 
amunt…)

 Mantenir ben col·locats, sense 
arrugar, els treballs dins de la carpeta 
de classe

Mantenir ben classificats els treballs 
dins de la carpeta de separadors.

 Mantenir un estat de tranquil·litat en moments de canvi d’activitat i de canvi de 
docent amb l’ajut de l’adult.
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 Recollir el got  i la bata els divendres quan el 
docent ho recorda

 Recordar, els dilluns, de treure els 
estris de la motxilla: necesser, 
tovallons, got...

 Fer arribar les informacions de l’aula a 
casa 

( circulars d’escriptura espontània, 
notes de la motxilla) amb l'ajuda de 
l'adult.

 Portar cada dia la llibreta, agenda, la 
carpeta viatgera i el llibre de lectura de 
casa a l’escola i a l’inrevés recordant-
ho l’adult. 

 Portar cada dia l'agenda, la carpeta i el 
llibre de lectura de casa a l'escola i a 
l'inrevés sense la necessitat de que ho 
recordi l'adult.

 Ser puntual en les entrades a l’aula.

 Fer les tasques assignades de 
protagonista.

 Realitzar el càrrec assignat sense que se li hagi de recordar.

 Fer les anotacions a la llibreta 
missatgera o l’agenda quan ho indica 
el docent.

 Apuntar-se a l’agenda les coses que 
cal recordar sense la necessitat de 
l’avís de l’adult.

 Participar i mantenir una actitud tranquila en activitats col.lectives (festes, teatre, …) 
i en les sortides amb l'ajuda de l'adult

 Acceptar les conseqüències que 
comporten els error personals i 
col.lectius.

 Informar a la família o a la mestra 
quan hi ha una anotació a la llibreta 
missatgera o a l’agenda recordant-ho 
l’adult.

 Tenir cura dels materials que porten de l'escola a casa
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JO AMB MI MATEIX: TREBALL

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Treballar parlant en veu baixa ( quan es demana) de manera que no molesti els 
altres.

 Estar en silenci quan el mestre o 
d’altres companys expliquen alguna 
cosa.

 Estar atent quan el mestre o d’altres 
companys expliquen alguna cosa.

 Escoltar activament quan una persona 
explica alguna cosa

 Iniciar-se en el treball personal: sent 
cada vegada més autònom/a per 
organitzar-se les feines i per resoldre-
les per ell/a mateix/a.

Seguir les instruccions del docent en 
llocs fora del quotidià com: no tocar 
lers obres d'art en un museu, no 
aixecar-se en un teatre...

 Mantenir una actitud de respecte i de responsabilitat en diferents llocs fora del 
quotidià de l’escola: teatres, festes, conferències…

Tenir cura de les pròpies feines i de 
les dels altres (trencar, guixar...)

 Ser curós/a en la presentació dels 
treballs: netedat i lletra que es pugui 
entendre. 

 Ser curós en la presentació dels 
treballs: una estètica agradable de 
mirar.

 Mantenir atenció i constància en les 
feines que  requereixen més esforç 
( feines d’expressió verbal, plàstica, 
corporal, gràfica)

 Adquirir una actitud d'esforç i ganes de fer les coses ben fetes.

Pla D’acció Tutorial                                                                                                            95



Escola La SíniaPLA D’ACCIÓ TUTORIAL

 Acostumar-se a mantenir silenci o 
parlar molt fluix en el treball individual 
amb l’ajuda de l’adultl.

• Mantenir silenci o un parlar molt fluix 
en el treball individual.

 Fer demandes quan ho necessiti.

 Acostumar-se a respectar el silenci a 
l’hora de lectura individual i biblioteca 
amb l’ajuda de l’adult.

 Responsabilitzar-se de les tasques i 
dels treballs realitzats a l’escola quan 
no ha assistit a classe

 Fer ús adequat del material que s'utilitza. Saber gestionar a priori el material que 
es necessita per a fer una activitat

 Recollir ordenadament el material utilitzat amb l'ajuda de l'adult Recollir e material utilitzat de forma 
espontània

 Mostrar interès per portar material que permeti aprofundir en algun aspecte que 
s'estigui treballant a l'aula.

 Portar material, per iniciativa pròpia, 
que permeti aprofundir en algun 
aspecte que s'estigui treballant a 
l'aula.

 Recollir la cadira quan no es fa servir.

 Netejar l'espai on s'ha treballat quan 
el docent ho diu

 Netejar l'espai on s'ha treballa 
de forma autònoma

 Ser capaç d'adaptar-se a les diferents 
metodologies i pautes de treball.

 Iniciar i finalitzar les tasques 
encomanades

 Portar els deures fets el dia acordat.  Entregar les tasques i els treballs 
encomanats pel docent amb 
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puntualitat.

 Realitzar progressivament els treballs 
encomanats a llarg plaç.

 Respectar i seguir les pautes donades en realitzar les diferents activitats 

Fer ús de les fonts d'informació de 
manera respectuosa

 Consultar fonts d'informació diverses , de foma 
autònoma i per iniciativa pròpia, davant dels 
dubtes.

 Mostrar al docent la feina realitzada.

JO AMB ELS ALTRES: CONVIVÈNCIA

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Saludar i acomiadar-se en arribar i marxar d’un lloc.

 Demanar ajuda quan té conflcites amb 
els altres.

 Intervenir en una conversa sense que 
hi hagi d’haver un moderador.

 Mantenir-se present quan s'està 
implicat en un conflicte.

 Demanar el torn de paraula en una 
conversa i esperar que el moderador et 
digui quan pots exposar la teva idea.

 Respondre de forma respectuosa quan 
es rep un comentari que no agrada o 
que s'està en desacord.

 Mirar a l’altre en l’intercomunicació.  Estar atent a les intervencions dels 
altres i no fer comentaris negatius al 

 Adaptar la pròpia actitud al lloc, a les 
persones i al moment.
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respecte encara que es tingui una 
opinió diferent.

 Resoldre els conflictes de manera 
positiva i eficaç per a les dues parts 
amb l’ajuda de l’adult.

 Respectar i escoltar de forma activa 
les opinions dels altres. 

 Acceptar ajuda quan algú l'ofereix.  Mantenir una discussió amb persones 
amb diferents criteris sense alterar-se i 
escoltant l’opinió de l’altre.

 Acostumar-se a desplaçar-se sol o en 
grup per l’escola de forma ordenada 
(parlant fluix i caminant) sense que 
calgui la presència d’un adult.

 Ser capaç d resoldre els conflictes de 
manera autònoma i eficaç per a les 
dues parts del conflicte.

 Oferir ajuda quan algú la necessita.

 Acceptar ajuda quan algú l'ofereix.
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JO AMB ELS ALTRES: RESPONSABILITAT

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Respectar el que ens envolta: 
persones, objectes, animals, 
plantes...:

       - No trencar les plantes de les jardineres.

       - No trepitjar o caminar per les jardineres

       - No fer mal als animals.

       -Tractar els objectes  i el material amb 
cura per tal que no es facin malbé

            

 Respectar els espais d’ús comú sense 
trencar res i mantenint l’actitud 
adequada a cada lloc.

 Col.locar els llibres de la biblioteca després d'haver-los mirat de forma ordenada: el 
que no tenen gomet a la caixa de fusta i els de triangle blau al carro vermell.

 No agredir físicament els companys i 
companyes...

 No agredir verbalment els companys i 
companyes

 Saber desplaçar-se en grup per 
l’escola de forma ordenada (parlant 
fluix i caminant) sense que calgui la 
presència d’un adult.

 Iniciar els hàbits que regulen la vida 
comú a l’escola:

 Realitzar amb correcció els hàbits que 
regulen la vida en comú a l'escola.

 Participar de forma activa en l'ordre de 
la classe i la cura del material 

Pla D’acció Tutorial                                                                                                            99



Escola La SíniaPLA D’ACCIÓ TUTORIAL

           -Caminar sense correr

           -Parlar amb veu baixa als passadissos 
amb l'avís de l'adult

           -Parlar sense cridar a l'aula

     -Respectar els treballs, murals, exposicions 
que hi ha als passadissos.

     -Deixar al lloc corresponent els estris de 
joc del pati( motos, pales, galledes...) quan ja 
no s'utilitzen. 

     -Respectar la ubicació del material de cada 
espai de joc al pati i a l'aula

      - Separar el paper de les altres deixalles 

     -Ús de l’aigua i el paper que sigui 
necessari (No malgastar)

- Utilitzar el material comú (paper, 
llapis, retolador, gomes,…) de forma 
correcta sense trencar-lo ni malgastar-
lo.

- Parlar en veu baixa pels passadissos 
de l'escola sense la necessitat de la 
presència de l'adult
- Deixar al lloc corresponent els estris de joc 
del pati quan ja no s'utilitzen. 

- Ús de l’aigua i el paper que sigui 
necessari (No malgastar)

- Actuar de forma respectuosa amb els 
adults

col·lectiu.

 Tenir cura del material fungible de 
l’aula:
       -Desar-lo correctament quan ja s’ha 
utilitzat

       -Recollir-lo del terra si cau.

       -No trencar-lo i/o mossegar-lo.

       -Llençar-lo a les deixalles si s’ha acabat.

 Col·laborar en l’endreça i neteja, si cal, 
del material emprat.

 Tenir cura de les joguines: 
           -Retornar-les  al seu lloc quan no s’hi 
juga.

 Recollir objectes trencats o que han 
caigut a terra.
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           -Fer-ne un ús adequat 

 Realitzar els càrrecs que s'assignen en 
el treball en grup.

 

 Realitzar les tasques assignades pel 
docent en el petit grup 

Realitzar les tasques assignades en el 
petit grup pels mateixos que en formen 
part

JO AMB ELS ALTRES: TREBALL 

EDUCACIÓ INFANTIL 1R CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2N CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Treballar parlant en veu baixa ( quan 
es demana) de manera que no molesti 
els altres.

 Acostumar-se a mantenir silenci o 
parlar molt fluix en el treball individual 
amb l’ajuda de l’adultl.

 Acostumar-se a respectar el silenci a 
l’hora de lectura individual i biblioteca 
amb l’ajuda de l’adult.

• Mantenir silenci o un parlar molt fluix 
en el treball individual.

 Mantenir l’atenció en l’explicació del mestre o d’altres companys.

 Mantenir atenció i constància en les 
feines que  requereixen més esforç 
( feines d’expressió verbal, plàstica, 
corporal, gràfica)

 Ser curós/a en la presentació dels 
treballs: netedat i lletra que es pugui 
entendre. 

 Anar adquirint una actitud d'esforç i 
ganes de fer les coses ben fetes.

 Ser curós en la presentació dels 
treballs: netedat i una estètica 
agradable de mirar.

 Tenir una actitud d'esforç i ganes de 
fer les coses ben fetes.

Pla D’acció Tutorial                                                                                                            101



Escola La SíniaPLA D’ACCIÓ TUTORIAL

 Iniciar l’hàbit de mantenir una bona 
postura a la cadira i ser curós en els 
moments de canvi

 Ser curós en els canvis de cadira i 
taules i començar a triar l'organització 
de l'aula en funció del treball a 
realitzar

 Mostrar autonomia en l'organització de 
l'aula en funció del tipus de treball 

 Iniciar l’hàbit de mantenir una bona 
postura a la rotllana (ben assegut, que 
es vegin les cares, cames plegades o 
estirades...). 

Mantenir una bona postura adequada al'activitat que es faci : assemblea, EF, arts 
escèniques, presentacions, en el treball individual...

 Fer demandes quan ho necessiti.

 Mostrar interès per portar material de 
casa amb l'ajuda de les famílies

  Mostrar interès per portar material 
que permeti aprofundir en algun 
aspecte que s'estigui treballant a l'aula

 Portar material, per iniciativa pròpia, 
que permeti aprofundir en algun 
aspecte que s'estigui treballant a 
l'aula.

  Iniciar la consulta a diferents fonts 
d'informació amb l'ajuda del docent

 Consultar fonts d'informació diverses , 
de foma autònoma i per iniciativa 
pròpia, davant dels dubtes.

 Ser capaç d'adaptar-se a les diferents 
metodologies i pautes de treball.

 Respectar i seguir les pautes donades 
en realitzar les diferents activitats 

 Iniciar-se en el treball personal: sent 
cada vegada més autònom/a per 
organitzar-se les feines i per resoldre-
les per ell/a mateix/a.

 Ser cada vegada més autònom a 
l'hora d'organirzar-se les tasques i 
resoldre-les en petit grup

 Iniciar i finalitzar les activitats.  Començar i acabar les feines que 
s’encomanen.

 Entregar les tasques i els treballs 
encomanats pel docent amb 
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puntualitat.

 Responsabilitzar-se de les tasques i 
dels treballs realitzats a l’escola quan 
no ha assistit a classe

Realitzar progressivament els treballs 
encomanats a llarg plaç.

 Mostrar al docent la feina realitzada.
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CICLE D'APRENENTATGE DE PROJECTES
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UN EXEMPLE DINS DEL CICLE D'APRENENTATGE
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