
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL





EQUIP
QUI SOM?

   392 alumnes
   37 professors
- 19 tutors
- 5 coordinadors
  Equip psicopedagògic:
- 1 Psicopedagoga centre
- 2 Psicopedagogs USEE
- 1Educador USEE
- 2 Psicopedagogues externes

   (AMPA i EAP)



EL PAT, QUÈ ÉS?

    El Pla d’Acció Tutorial de centre és el 
conjunt d’actuacions i activitats d’acollida, 
orientació i seguiment personal de 
l’alumnat en l’etapa educativa.



LÍNIES D’ACTUACIÓ

• Actuacions per atendre i orientar 
l’alumnat individualment

• Actuacions per comunicar-nos amb les 
famílies tant per intercanviar informació 
sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat com per orientar-lo i promoure la 
cooperació amb la tasca educativa.

• Actuacions que guiaran el programa que 
es realitzarà a l’hora setmanal de tutoria. 



ELABORACIÓ I SEGUIMENT

•QUI:

-      tutors, coordinadores nivell , departament psicopedagogia , coordinadora pedagògica i cap d’estudis.

•QUAN:
 
-  2007-09: des del grup de treball  d’orientació i tutoria del PAC-07. Una reunió mensual.

-   2009-2013: des de l’equip de coordinació, l’equip de tutors i el departament de psicopedagogia.
Dues reunions setmanals de tutors amb suport de psicopedagogia  i dues de coordinadors de nivell amb directiva.

•COM:

-Escrivint els objectius generals a partir del PEC i del diagnòstic del PAC-07. (coordinació, cap d’estudis i 
psicopedagogia)
-Desglossant-los per nivells i programant(coordinadors nivell , tutors i psicopedagogia)
-Recollint les activitats que millor funcionen de cada nivell.(coordinadors nivell , tutors i psicopedagogia)
-Actualitzant el pla i fent-lo viu dia a dia, curs rere curs (coordinadors nivell , tutors i psicopedagogia)



ÀMBITS DEL PROGRAMA

• Activitats de cohesió grupal

• Activitats d’orientació acadèmica i 
professional.

• Activitats de reflexió a l’entorn de valors 
i temes diversos.

• Activitats de seguiment acadèmic.



COHESIÓ GRUPAL

• Sortides i Festes.
• Pla de lectura/Pati.
• Treball per projectes.
• Mediació entre iguals.
• Taller de jocs de taula

    al pati.



ORIENTACIÓ I SEGUIMENT 
ACADÈMIC

• Projecte Acollida 1r ESO-1r BAT.
• Diagnosi individual de la diversitat: dues 

reunions de tutors setmanals.
• Traspàs i seguiment amb CEIPs.
• Aula d’estudi amb alumnes de BAT.
• Formació pares en el 2.0.
• Moodle d’orientació i tutoria a 4t d’ESO.
http://manuelblancafort.educat1x1.cat/moodle/course/view.php?id=116

http://manuelblancafort.educat1x1.cat/moodle/course/view.php?id=116


REFLEXIÓ I VALORS

• PAT dins el PEC

• Filmoteca de centre

• Mediació i habilitats socials

• Suport del C-17



RESUM PER NIVELLS



FUTUR

•  Introduir de manera coordinada i progressiva 
les habilitats socials al PAT.

•  Coordinar des del PAT tècniques de suport a 
l’estudi des de les matèries.

•  Millorar l’orientació de l’alumnat des de la 
diagnosi individual de la diversitat a tots els 
nivells de l’ESO.

• Millorar  la coordinació del PAT entre l’ESO i 
el BAT per tal d’aconseguir un projecte 
compartit.

• Aconseguir més col·laboració i suport de les 
famílies per educar en comunitat.



ANNEXOS

              PROGRAMACIONS PER NIVELLS



1R D’ESO
COHESIÓ GRUPAL: 
- Sortides de tutoria a l’octubre , al febrer i al  juny. Figaró, Puigcerdà i 

Vallcàrquera.
- Activitats d’acollida per part dels alumnes de 1r de BAT.
- Mediació entre iguals pel grup de mediadors de centre.
- Grup de jocs a l’hora de pati amb alumnes de BAT.
- Participació activa en les Festes  i activitats del centre: Nadal, Carnestoltes i 

S. Jordi. Música al passadís, Setmana de la Ciència, La Marató.
SEGUIMENT ESCOLAR:
-     Calendari de deures al moodle de tutoria.
- Suport psicopedagògic en grup petit, control agenda, planificació i tècniques 

d’estudi.
- Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig 

trimestre.
- Aula d’estudi les  tardes a l' institut a càrrec d’alumnes de BAT.
ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:
- Activitats i xerrades del C-17 sobre salut,alimentació, presa de decisions.
- Pla de Filmoteca de centre: “Quiero ser como Beckam”,”Wall-E”,” Billy Elliot”.



ACTIVITAT TUTORIA 1R 
D’ESO



SORTIDA TUTORIA 1R D’ESO



2N D’ESO
COHESIÓ GRUPAL: 
- Sortides de tutoria al novembre i al  juny. Olot i Estartit.
- Mediació entre iguals pel grup de mediadors de centre.
- Grup de jocs a l’hora de pati amb alumnes de BAT.
- Participació activa Festes  i activitats del centre: Nadal, Carnestoltes i S. 

Jordi. Música al passadís, Setmana de la Ciència, La Marató.
- Sociograma i treball posterior amb el suport del departament de 

Psicopedagogia.
SEGUIMENT ESCOLAR:
-     Calendari de deures al moodle de tutoria.
- Seguiment del treball per Projectes.
- Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig 

trimestre.
- Aula d’estudi les  tardes a l' institut a càrrec d’alumnes de BAT.
ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:
- Activitats i xerrades del C-17 sobre alimentació, afectivitat i sexualitat i 

autoconeixement.
-     Pla de Filmoteca de centre: El indomable Will Hunting...



SORTIDA TUTORIA 2N D’ESO



ACTIVITAT TUTORIA 2N 
D’ESO



3R D’ESO
COHESIÓ GRUPAL: 
- Sortides de tutoria al novembre i al  juny. Barcelona i València.
- Participació activa en les Festes del centre: Nadal, Carnestoltes i 

S. Jordi.
SEGUIMENT ESCOLAR:
- Seguiment del treball per Projectes.
- Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a 

mig trimestre.
- Suport Psicopedagògic de seguiment individual.
ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:
- Activitats i xerrades del C-17 sobre prevenció de consum, 

d’accidents de trànsit, gestió del lleure, habilitats socials, presa de 
decisions.

- Xerrades d’Orientació a càrrec del Departament d’Orientació.
- Pla de Filmoteca de centre: Generació NiNi, Inventant el futur, 

Ahora o nunca...



SORTIDA TUTORIA 3R ESO



4T ESO
COHESIÓ GRUPAL: 
- Sortides de tutoria :setembre a Vic  i a l’entorn del Camino de Santiago, (3caminades Sant Cristòfol, 

Figaró i Montserrat),i juny (Roncesvalles-Atapuerca-Burgos-Santiago).
- Participació activa en les Festes del centre: Nadal, Carnestoltes i S. Jordi. Música al passadís, Setmana 

de la Ciència, la Marató.
- Sociograma i treball posterior amb el suport del departament de Psicopedagogia.

SEGUIMENT ESCOLAR:
-       Moodle de tutoria
- Seguiment del treball per Projectes.
- Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig trimestre.
- Suport de planificació d’estudis individual a càrrec de Departament de Psicopedagogia.

ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:
- Activitats i xerrades del C-17 sobre habilitats de vida, sexe i afectivitat, prevenció de consum.
- Xerrades i activitats a l’entorn de l’orientació professional a càrrec del departament de Psicopedagogia.
- Visita guiada  d’Orientació municipal i visita al Saló d’Ensenyament.
- Entrevista individual amb la psicopedagoga de centre per acompanyar el procés de presa de decisió en 

relació als estudis post obligatoris.
-      Pla de Filmoteca de centre: Gran Torino, El club de l’emperador, Cobardes...



SORTIDA TUTORIA 4T ESO



DOCUMENTS



NIVELL  
  4t d’ESO 

T Atenció  Psicòleg 
AMPA

    Atenció EAP   Atenció externa
(CSMIJ, psicòleg, logopeda,serveis 
socials, CREDA, reforç extra…)

Informe o dictamen Suport a l’IES
(USEE, GRI, aula-taller, aula-
estudi, ACADA…)

MA     Informe ACADA 

 LL                    X   UTAE St Joan Deu
 dRxxxxx TEL`FON xxxxx

Informe EAP  AA

MA                          X           CSMIJ  Informe EAP 4tB

MA                    X          APINDEP   Dictamen USEE USEE/PI

MA      Dictamen USEE USEE/PI

MA     Informe EAP  4tB

MA      Dictamen   USEE/PI

MA                     X   Informe EAP  ACADA

MA                     X    Informe EAP  4tB

MA                      X   ACADA

MA                        Dictamen EAP USEE/PI

MA   XXXXX TLÈFON XXXXX   ACADA
 

LL                     X  Informe  

MA    Nouvingut USEE

MA     ACADA    

LL   Santiago Batlle  Seguiment    M Àngels

O  Derivat a CSMIJ( té hora al juny) Informe  St Joan de Deu
 

  4tB a partir de gener.

   Associació IMA (Argentona) Ingressada gener-febrer-març-
abril. Ha començat a venir 
dilluns 8-4-2013 un 
dia/semana.

Seguiment tutorial individual i 
suport  psicopedagògic.

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA 4t d’ESO CURS 2012/2013
TUTORS : Olga Vilarrassa, Lluís Almor i Mª Àngels García



ORIENTACIÓ 4T A
ALUMNES CURS SONDEIG 

SETEMBRE
TEST OCTUBRE ENTREVISTA PSICOPEDAGOGIA CONSELL 

ORIENTADOR 
JUNY

S.A 4 ESO A  CFGM Comerç    
N.B 4 ESO A  BAT Tecnològic

Informàtica
 Serveis socials, 
cossos seguretat, i 
esportiu.

 Li interessa la Psicologia, creu que podria 
fer un BAT bàsic i fer PAU o CFGS. Parlem 
d’aquesta impulsivitat i maca de 
concentració a classe que pot ser causa dels 
suspesos. Va repetir 3r i mai l’han explorat. 
Caldria parlar amb la família per explorar un 
possible TDAH. 

 

H.B 4 ESO A BAT Tecnològic
Enginyeria

 Tecnologia de la 
comunicació/ 
Matemàtic 
experimental

 Vol fer Enginyeria Informàtica, mirem la 
nota tall i és 6,7 i 5,8. També li agrada la 
Història però no la sortida laboral. 
L’enfoquem al BAT tecnològic amb el consell 
de que s’esforci al màxim a classe. Està fent 
reforç de 4 hores setmanals.

 

M.B 4 ESO A  BAT Humanístic
Ed infantil

   

M.B 4 ESO A  BAT Artístic
Dansa

  No ha penjat bé el test i l’ha de repetir. Vol 
fer el BAT d’arts escèniques i dansa. Mirem 
on el fan ,la li vaig passar els centres a la 
seva mare. Em demana canviar d’itinerari de 
llatí a dibuix perquè és més fàcil i creu que al 
BAT artístic li demanaran dibuix. Ho mirem i 
no és així. Li recomano que continuï fent llatí 
ja que si el tema dansa (prova d’accés etc) 
no sortís bé la segona opció seria Filologia 
anglesa i necessitaria el llatí.

 

E.B 4 ESO A  BAT Científic  Humanístic, 
Experimental 
matemàtic i artístic.

 Fa Música al conservatori de Vic, 5è de 
piano. En principi aquest any acaba i 
intentarà entrar a SMUC a un programa per 
joves.
Parlem dels estudis universitaris. No té clar 
si fer Historia, Física, Sociologia...cal 
treballar el tema!! Les ponderacions son 
molt diferents. Li envio l’enllaç de graus i les 
ponderacions.

 



ANNEXES



1r d'ESO
COHESIÓ GRUPAL: 

Sortides de tutoria a l’octubre , al febrer i al  juny. Figaró, Puigcerdà i Vallcàrquera.

Activitats d’acollida per part dels alumnes de 1r de BAT.

Mediació entre iguals pel grup de mediadors de centre.

Grup de jocs a l’hora de pati amb alumnes de BAT.

Participació activa en les Festes  i activitats del centre: Nadal, Carnestoltes i S. Jordi. 
Música al passadís, Setmana de la Ciència, La Marató.

SEGUIMENT ESCOLAR:

-     Calendari de deures al moodle de tutoria.

Suport psicopedagògic en grup petit, control agenda, planificació i tècniques d’estudi.

Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig trimestre.

Aula d’estudi les  tardes a l' institut a càrrec d’alumnes de BAT.

ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:

Activitats i xerrades del C-17 sobre salut,alimentació, presa de decisions.

Pla de Filmoteca de centre: “Quiero ser como Beckam”,”Wall-E”,” Billy Elliot”.



COHESIÓ GRUPAL: 

Sortides de tutoria al novembre i al  juny. Olot i Estartit.

Mediació entre iguals pel grup de mediadors de centre.

Grup de jocs a l’hora de pati amb alumnes de BAT.

Participació activa Festes  i activitats del centre: Nadal, Carnestoltes i S. Jordi. Música al 
passadís, Setmana de la Ciència, La Marató.

Sociograma i treball posterior amb el suport del departament de Psicopedagogia.

SEGUIMENT ESCOLAR:

-     Calendari de deures al moodle de tutoria.

Seguiment del treball per Projectes.

Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig trimestre.

Aula d’estudi les  tardes a l' institut a càrrec d’alumnes de BAT.

ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:

Activitats i xerrades del C-17 sobre alimentació, afectivitat i sexualitat i autoconeixement.

-     Pla de Filmoteca de centre: Will Hunting,

2n d'ESO



COHESIÓ GRUPAL: 

Sortides de tutoria al novembre i al  juny. Barcelona i València.

Participació activa en les Festes del centre: Nadal, Carnestoltes i S. Jordi.

SEGUIMENT ESCOLAR:

Seguiment del treball per Projectes.

Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig trimestre.

Suport Psicopedagògic de seguiment individual.

ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:

Activitats i xerrades del C-17 sobre prevenció de consum, d’accidents de trànsit, gestió 
del lleure, habilitats socials, presa de decisions.

Xerrades d’Orientació a càrrec del Departament d’Orientació.

Pla de Filmoteca de centre: Generació NiNi, Inventant el futur, Ahora o nunca...

3r d'ESO



4t d'ESO
COHESIÓ GRUPAL: 

Sortides de tutoria :setembre a Vic  i a l’entorn del Camino de Santiago, (3caminades Sant Cristòfol, 
Figaré i Montserrat),i juny (Roncesvalles-Atapuerca-Burgos-Santiago).

Participació activa en les Festes del centre: Nadal, Carnestoltes i S. Jordi. Música al passadís, Setmana 
de la Ciència, la Marató.

Sociograma i treball posterior amb el suport del departament de Psicopedagogia.

SEGUIMENT ESCOLAR:

-       Moodle de tutoria

Seguiment del treball per Projectes.

Activitat de reflexió i millora a partir de l’informe de pre avaluació a mig trimestre.

Suport de planificació d’estudis individual a càrrec de Departament de Psicopedagogia.

ORIENTACIÓ i REFLEXIÓ EN VALORS:

Activitats i xerrades del C-17 sobre habilitats de vida, sexe i afectivitat, prevenció de consum.

Xerrades i activitats a l’entorn de l’orientació professional a càrrec del departament de Psicopedagogia.

Visita guiada  d’Orientació municipal i visita al Saló d’Ensenyament.

Entrevista individual amb la psicopedagoga de centre per acompanyar el procés de presa de decisió en 
relació als estudis post obligatoris.

-      Pla de Filmoteca de centre: Gran Torino, El club de l’emperador, Bulling.
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