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ACCIÓ TUTORIAL 
 

 

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és l'element que vertebra el conjunt d'activitats, actuacions i 

propostes que contribueixen a fer del procés d'ensenyament i aprenentatge un procés 

educatiu. Facilita les relacions alumne/ família/escola/societat i se suporta en  tres eixos 

essencials: 

⮚ L'orientació personal, que contribueix a la integració de l'alumne i, per tant, a la 

possibilitat d'afrontar  el creixement acadèmic i personal amb seguretat. Coopera 

proporcionant eines de seguiment, valoració i reflexió a alumnes, professors i família. Té 

en compte també aspectes relacionats amb l'evolució de la societat (tecnologia, salut, 

educació en valors) per fomentar una visió crítica  en els alumnes i ajudar-los  a 

conformar la seva identitat. 

⮚ L'orientació acadèmica, que cerca  la millora i consolidació del procés educatiu. Aporta 

informació, propostes i  eines d'anàlisi i reflexió sobre hàbits i estratègies d' 

aprenentatge. L’equip docent col·labora estretament amb el tutor per a la transmissió 

d’aquestes estratègies a l’aula. 

⮚ L'orientació vocacional i professional, que treballa per possibilitar processos de presa de 

decisions conscients i realistes. Es tracta de proporcionar  informació  i pautes de 

reflexió   als alumnes per prendre amb fermesa les decisions relacionades amb el seu 

futur vocacional i professional. 

 

Dins el PAT és fonamental la funció del tutor, que acompanya els alumnes en el seu 

desenvolupament personal i acadèmic i és el nexe entre el centre i la família. 

Els tutors, junt amb el Departament d’Orientació, implementen aquest pla durant les hores 

de tutoria. 

L’Equip Directiu, junt amb l’Orientador, projecta aquesta acció tutorial cap a l’entorn més 

proper, incentivant la participació de l’alumnat dins el centre i la comunitat. Així es treballa 

l’objectiu proposat al projecte de direcció ara vigent que pretén augmentar la participació de 

l’alumnat i dur endavant un projecte comunitari participatiu. 
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OBJECTIUS 
 

⮚ Contribuir a la integració de l'alumnat dins el grup classe i dins el centre i fomentar 

la participació de l'alumnat dins la Comunitat Educativa i l'entorn més proper. 

⮚ Afavorir el procés de desenvolupament integral de l'alumne/a i contribuir al caràcter 

personalitzat de l'educació. 

⮚ Prevenir i detectar possibles necessitats específiques de suport. 

⮚ Potenciar l'autoconeixement de l'alumnat. 

⮚ Afavorir els processos de maduresa personal, de desenvolupament de la pròpia 

identitat i sistema de valors per a la adequada presa de decisions respecte al seu 

projecte de vida. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS 
 

Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de:  

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i 

oferir-los assessorament i atenció adequada.  

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i 

implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.  

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa 

d’educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés 

educatiu.  

d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 

l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.  

e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del 

centre.  

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en 

els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament. 

Així també, els agents de la tutoria són:  

a) La direcció, que ha de garantir l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 
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lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius.  

b) El claustre del professorat, que ha d’intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte 

educatiu, establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial, decidir els criteris 

per a l’avaluació dels alumnes i les funcions que li atribueixin les normes d’organització i 

funcionament del centre.  

 

Tot el professorat ha d’assumir la tasca tutorial des de la seva assignatura però són els 

tutors els responsables de coordinar els Equips Educatius i fer un seguiment més exhaustiu 

del grup i de cada un dels alumnes, així com de mantenir comunicació amb les famílies. 

Els Caps d’Estudis junt amb els orientadors organitzaran les reunions de tutors per 

assessorar-los en la seva tasca. 

Les reunions es duen a terme quinzenalment deixant la setmana que no hi ha reunió a 

disposició dels tutors per fer tasca tutorial i/o rebre un assessorament personal amb 

l’orientador per tractar temes específics del seu grup.
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ACTIVITATS I TEMES 
 

OBJETIU 

 

Contribuir a la integració de l'alumnat dins el grup classe i dins el centre i fomentar la 

participació de l'alumnat dins la Comunitat Educativa i l'entorn més proper. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

D'AVALUACIÓ 

Elecció de delegat conscient 

(mitjançant un procés 

argumentat i democràtic). 

Mes de setembre Valorar la responsabilitat i 

grau d'implicació dels 

delegats de curs. 

Realització d'activitats de 

Cohesió de Grup. 

Principalment durant els 

mesos de setembre-octubre. 

Si és necessari, en altres 

Grau de cohesió del grup, 

respecte entre els membres i 

capacitat de dur a terme un 

Convocatòria reunions de 

delegats i gestió del  

classroom Junta de Delegats. 

Mensualment (flexible) Nombre de reunions 

Grau d'implicació dels 

delegats (assistència i 

propostes fetes) 

Canvis produïts al centre com 

a resultat d'aquestes trobades 

Col·laboració amb entitats de 

l'entorn més proper (Palma 

Educa, Serveis Socials, 

Dinamo, entitats implicades 

en projectes APS,...) 

Durant tot el curs  
 
Grau de coordinació 

Participació de l'alumnat 

 

 

OBJECTU 

Afavorir el procés de desenvolupament integral de l'alumne/a i contribuir al caràcter 

personalitzat de l'educació 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

D'AVALUACIÓ 

Aplicació de programes sobre 

educació emocional, educació 

en valors i respecte a les 

diferències. 

Durant el curs escolar Reflexions de l'alumnat 

Processos individuals resultat 

de les dinàmiques realitzades 

Activitats de Concentració- 

Atenció 

Durant el curs Millora 

acadèmics 

dels resultats 
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Activitats 

Conflictes 

de Resolució de Durant el curs Valoració de les habilitats de 

l'alumnat per resoldre els 

conflictes 

 

OBJECTU 

Prevenir i detectar possibles Necessitats Específiques de Suport 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

D'AVALUACIÓ 

Presentació full de demanda 

als tutors/es 

1r trimestre. Nombre de demandes 

individuals 

Quantitat d'informació 

aportada per l'Equip Educatiu 

Nombre de demandes resoltes 

Passació del Bady-g a 

l'alumnat de 1r d'ESO 

tot 2n trimestre Anàlisi de resultats 

Aplicació el protocol 

detecció d'AACC 

de Segons calendari d'aplicació 

plantejat des de Conselleria 

Anàlisi de resultats 

Activitats Planificació 

Gestió del Temps 

i Segon trimestre Millora 

acadèmics 

dels resultats 

Activitats Tècniques d'Estudi Segon trimestre Millora 

acadèmics 

dels resultats 

 

 

 

 

OBJECTU 

Afavorir els processos de maduresa personal, de desenvolupament de la pròpia identitat i 

sistema de valors per a l’adequada presa de decisions respecte al seu projecte de vida. 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

D'AVALUACIÓ 

Activitats i sortides 

d’orientació professional, dins 

i fora del centre 4t d’ESO  i 

Batxillerats. (pendent de 

programar en funció de com 

evoluciona la situació 

sanitària) 

2n i 3r trimestre Alumnes participants. 

Valoracions dels alumnes i 

dels tutors. 

Intervenció de la Consulta 

Jove (pendent de programar 

en funció de com evoluciona 

la situació sanitària) 

 

Un pic a la setmana durant tot 

el curs 

Nombre de demandes 

Temàtiques tractades 

Grau de resolució 
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Organització d'una jornada 

sobre professions 

Final segon trimestre Qüestionari inicial de 

professions que els interessen 

Adequació dels professionals 

assistents 

Implicació de l'alumnat 

Participació de l'alumnat 

Qüestionari d'avaluació 

posterior a l'activitat 

 

 

 

 

 

TEMÀTIQUES TRACTADES PER 

CURSOS 

CURS TEMÀTIQUES 

1 r ESO Cohesió de Grup 

 Concentració i Atenció 

 Planificació i Gestió del Temps 

 Autoconeixement, pensament creatiu, pensament crític i presa de decisions 

 Empatia, comunicació assertiva, relacions interpersonals i resolució de conflictes 

 Intel.ligència emocional (Palma Educa) 

 Promoció hàbits saludables (Palma Educa) 

2n ESO Resolució de Conflictes 

 Planificació i Gestió del Temps 

 Guanya salut: Cuida’t (Palma Educa) 

3r ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, consum de 

drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

 Sexconsulta: Dubtes sexuals (PalmaEduca) 

 Educació Emocional 

4t ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, consum de 

drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

 Sexconsulta: Dubtes sexuals (PalmaEduca) 

 Prevenció d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i embarassos no 

desitjats 

 Orientació Acadèmica i Professional 

 Construcció de la identitat 

 Tècniques d’Estudi: 
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Ens podem organitzar millor? Ajuntament de Palma 

 Educació Viaria 

 Seràs UIB: Què hi ha desprès de l’ESO 

1r Batx Tècniques d'Estudi: Ens podem organitzar millor? Ajuntament de Palma 

 Descobreix el teu talent 

 Un camí, distintes direccions (UIB) 

2n Batx Descobreix el teu talent 

 Projecte de vida 

 Directe a la Universitat (UIB) 
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METODOLOGIA 

 

Atenent a les mesures excepcionals establertes en època de COVID, convé tenir en compte 

que l’acció tutorial és molt important perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar-se 

dins el centre de la manera més natural possible i que també puguin tenir un suport de la 

figura de referència del seu grup, el tutor.  

Aquest curs els tutors, més que mai, han de dur endavant la ingent feina de seguiment de 

l’alumnat d’un grup des del punt de vista de l’atenció al seu procés d’aprenentatge, al seu 

estat emocional i a les dificultats que es pot trobar a qualsevol dels tres escenaris.  

La situació viscuda ens ha fet posar especial èmfasi en el pla d’acollida dels alumnes, 

principalment de l’alumne que ha iniciat l’escolarització al nostre centre. L’objectiu ha estat 

mostrar a cada nivell el protocol sanitari i de circulació garantint totes les mesures 

higièniques.  

Aquest curs, hem intentat mantenir totes les activitats dels cursos anteriors, afegint totes 

aquelles relacionades amb  les competències emocionals i socials. La metodologia serà 

presencial i/o on-line, depèn de l’activitat. 

Al Drive del claustre s’han obert diferents carpetes on es penjaran les graelles de 

temporització i el desenvolupament de les activitats, segons els trimestres, de cada curs, 

tant d’ESO com de Batxillerat. 

 

 

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I 

PROFESSIONAL 

 
L’alumnat, a partir del segon curs de l’ESO, ja comença a prendre decisions respecte a 

itineraris acadèmics, trien entre dos tipus de matemàtiques. Però, és realment a partir de 

tercer que han de decidir si optar per la via d’estudis acadèmics o aplicats. 
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L’accés al màxim d’informació permetrà fer una elecció amb més coneixement de les 

opcions. Les motivacions, expectatives, capacitats personals condicionaran també aquesta 

elecció. 

Durant aquest curs es faran intervencions sobre orientació acadèmica i professional a tots 

els cursos. 

Es duran a terme intervencions genèriques incloses dins el pla d'acció tutorial i 

intervencions més concretes o puntuals als cursos de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat. 

Accions específiques del POAP: 

 
o Jornada de les Professions, 

o Xerrades de la UIB, 

o Visita a la UIB, 

o Difusió d'informació sobre centres educatius i universitats 

o Activitats de tutoria amb l'objectiu de tractar el tema de l'autoconeixement i el 

descobriment del propi talent. 

 

SEGUIMENT DEL PAT 
 

Els tutors es reuniran amb els orientadors i amb l’equip directiu i faran el traspàs 

d’informació. Els tutors hauran de valorar les sessions de tutoria i reflexionar sobre la utilitat 

de les activitat que es proposen per les hores de tutoria (Drive). S’inclouran en l'acta de 

l'equip docent les reflexions que hagin fet els tutors de les activitats que es proposaven per 

tutoria un cop s'hagin realitzat a classe. 

 

En el crèdit de tutoria les competències metodològiques com aprendre a aprendre, les 

competències personals, com la d’autonomia i iniciativa personal, i les competències 

específiques centrades en conviure i habitar el món, a més de la comunicativa, seran les que 

tindran més pes. Tot i així, es podran seleccionar determinades activitats per tal d’avaluar 

aquests dos tipus de continguts. Així, per exemple, si l’alumne utilitza i sap utilitzar l’agenda 

correctament es pot considerar com a part integrant de l’apartat d’autonomia personal; el 

mateix si sap confeccionar-se un horari personal de treball a casa seva. Tanmateix, 
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qüestions com el coneixement i acceptació de les normes de convivència seran les que es 

treballaran en aquest crèdit dins la competència centrada en conviure i habitar el món.
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