PLA D’ ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-14

1. Presentació
L’acció tutorial del nostre institut la caracteritzem pels trets següents:
•
•
•
•

•

La tasca tutorial és constant.
Existeix una planificació especial per a la jornada d’acollida de l’alumnat de
primer d’ESO.
Cada curs es fa un mínim d’una entrevista de tutoria a cada alumne/a i amb les
famílies.
Existeixen expedients interns per al traspàs d’informació rellevant de l’alumnat
entre els diferents cursos i etapes, que permeten el coneixement del
desenvolupament personal i acadèmic dels nois i noies i l’eficàcia en la presa de
decisions pel que fa a l’orientació i l’atenció individualitzada.
L’orientació acadèmica i professional de l’alumnat funciona a través d’un Pla
d’Acció Tutorial, amb una sèrie d’activitats pautades.

En aquest Pla d’Acció Tutorial tenim dos objectius essencials i prioritaris, que són:
Tenir la capacitat de donar una sortida específica a cadascuna de les tipologies
d’alumnat que ens puguem trobar. D’acord amb les necessitats i
característiques personals de cadascun dels alumnes, el centre ha de ser capaç
de bastir un procés d’ensenyament-aprenentatge adequat.
Establir una sèrie d’acords i decisions sobre l’ordre i el clima de treball a les
aules i al centre en general, per garantir el correcte desenvolupament dels
processos d’ensenyament-aprenentatge. Cal involucrar, des de l’inici de cada
curs, tota la comunitat educativa (professors, alumnes i famílies) en el
compliment i manteniment d’aquestes condicions que permeten un correcte
aprofitament dels ensenyaments que s’imparteixen al centre.

2. Objectius
2.1 Objectius generals
•

acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament com a persones i en la
seva eficàcia acadèmica, a través del seguiment individual i de la seva evolució
dins de la dinàmica del grup-classe
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenciar la capacitat d’autonomia dels alumnes, tot donant-los certes
responsabilitats i desenvolupant en ells el sentit crític necessari que els ajudarà
en la presa de decisions
promoure i facilitar l’autoconeixement dels alumnes per tal que prenguin
consciència d’ells mateixos així com de les seves capacitats i limitacions
recollir informació personal, familiar i acadèmica, mitjançant entrevistes amb
els pares, reunions d’equip docent, entrevistes personals, assessoraments de
l’EAP o altres equips externs
vetllar per garantir als nostres alumnes una avaluació global, que tingui en
compte tots els aspectes conceptuals, procedimentals, actitudinals i
competencials, també formativa (durant el procés), que permeti al docent
regular la seva tasca educativa
crear un ambient favorable i acollidor per facilitar la integració de tots els
alumnes al centre i al seu grup-classe
educar els alumnes en el respecte mutu, l’acceptació, la participació i la
col·laboració per poder sentir-se part activa del grup
promoure activitats que permetin el coneixement dels alumnes per evitar
l’aparició de conflictes en el grup-classe.
potenciar el diàleg i els debats dirigits, com a eines de reflexió que permetin la
resolució de conflictes sobre qüestions disciplinàries, rendiments acadèmics i
problemes en matèries concretes
incentivar els alumnes de cara a la participació en les activitats de centre; i en
l’elecció dels càrrecs del curs i dels representants en els diferents òrgans del
centre (consell de delegats i consell escolar)
desenvolupar temes d’interès relacionats amb l’edat de l’alumnat amb
l’aportació d’especialistes en aquests temes
promoure actituds positives i crítiques vers qüestions actuals: prevenció de
drogodependències, voluntariat, racisme, ús del temps lliure,...
donar les eines necessàries perquè els alumnes arribin a assolir bons hàbits
d’estudi: motivació, atenció, participació a l’aula, organització de l’estudi a
l’institut i a casa,...
facilitar (paral·lelament amb les àrees) les eines útils per als alumnes en el seu
procés d’aprenentatge: reforçar els hàbits d’estudi, el treball en equip,
l’expressió oral i escrita, la preparació i realització d’exàmens,...
fomentar i treballar l’ús correcte de l’agenda, la correcció en els treballs i
quaderns i la reflexió sobre l’horari personal extraescolar
donar pautes per a l’orientació acadèmica i professional dels alumnes vers el
pas cap a batxillerat, cicles formatius, PQPI i universitat
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2.1 Objectius generals per cicles

Primer i segon d’ESO. Els objectius prioritaris seran:
− afavorir el coneixement i l’adaptació dels nois i de les noies a la nova etapa
educativa i a l’institut
− potenciar hàbits, actituds i valors (d’estudi, de convivència, de lleure, de salut),
tant per part del professorat com de personal extern
− afavorir el coneixement personal i potenciar l’autoestima
− aconseguir que l’alumnat s’impliqui en el compliment de les normes de
convivència bàsiques, tant en el grup classe com en el centre
− aprendre a resoldre conflictes de forma constructiva

Tercer i quart d’ESO. Els objectius prioritaris seran:
− aprofundir en la participació i responsabilitat de l’alumnat en la dinàmica del
grup classe i del centre
− aprofundir en l’autoconeixement, prenent consciència de les pròpies
possibilitats i mancances, desenvolupant una autoestima positiva.
− potenciar hàbits, actituds i valors (d’estudi, de convivència, de lleure, de salut),
tant per part del professorat com de personal extern.
− aprendre a conviure en la diversitat, acceptant els altres independentment de
la situació personal o de les circumstàncies que els puguin envoltar
− orientar el futur acadèmic i professional de l’alumnat i ajudar a prendre
decisions sobre el futur acadèmic, laboral i social

Batxillerat. Els objectius principals de l’acció tutorial són l’orientació personal,
l’acadèmica i la professional.
Primer de batxillerat
− afavorir el coneixement i l’adaptació de l’alumnat a la nova etapa educativa i a
l’institut (tenint en compte que un 46 % prové d’altres centres escolars)
− treballar els hàbits i les tècniques d’estudi i com fer exàmens
− preparar la preavaluació (autoavaluació i coavaluació)
− introduir el treball de recerca: ajudar a trobar el tema de recerca d’acord amb
els interessos dels alumnes; orientar com fer el treball de recerca
− vetllar per la consecució de bons resultats acadèmics i per l’elecció adequada
de la modalitat
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Segon de batxillerat
− controlar la fase final dels treballs de recerca (entrevistes amb els tutors dins
del termini establert, preparar les exposicions orals, etcètera)
− orientar el futur acadèmic i professional de l’alumnat
− preparar acadèmicament i psicològica els alumnes per al repte de la selectivitat

3. Funcions del tutor o tutora
El tutor o tutora ha d’establir una relació adient amb tots i cadascun dels alumnes i de
les alumnes del grup-classe, amb el professorat que hi imparteix la docència i amb les
famílies.
Les funcions del tutor o tutora d’un grup d’alumnes seran les següents:
• fer el seguiment global dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb la
intenció de descobrir les dificultats i necessitats especials, articular les
respostes educatives adequades i cercar els oportuns assessoraments i suports,
amb l’ajut de l’equip docent i l’assessorament de l’ orientador educatiu
• orientar l’alumnat a l’hora d’elecció de matèries optatives o de modalitat
• realitzar les activitats de tutoria adreçades al seu grup d’alumnes i modificar-les
si cal
• comunicar a la coordinadora pedagògica la valoració del grup pel que fa a la
dinàmica, diversitat, relació amb el professorat que hi intervé, seguiment dels
resultats acadèmics, comunicació i relació amb les famílies dels alumnes del
grup, estratègies per a la millora individual i de grup, etcètera
• fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds participatives, la
inserció en l’entorn sociocultural i natural i l’educació en valors
• afavorir en l’alumnat l’autoestima personal i ajudar-lo en la superació dels
fracassos en els processos d’aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre
tipus
• establir relacions amb la família de l’alumnat i facilitar la connexió entre el
centre educatiu i les famílies
• informar al professorat que imparteix la docència en el grup-classe sobre les
característiques del grup i sobre els aspectes individuals dels alumnes que
consideri oportuns
• comunicar-se de manera immediata amb la família, si es dóna alguna
circumstància que ho recomani, preferentment per via telefònica
• fer entrevistes. Cada tutor o tutora disposa en el seu horari setmanal d’una
hora destinada a rebre visites de les famílies. S’estableix un mínim d’una reunió
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•

en cada curs amb les famílies. Seria convenient que dins de la carpeta de
tutoria s’hi arxivi el resum de les diferents entrevistes realitzades.
conèixer els interessos i orientacions acadèmiques dels alumnes al 2n cicle
d’ESO i a Batxillerat (què volen seguir estudiant...) i informar-ne a les reunions
d’equips docents i juntes d’avaluació

4. Relació d’actuacions tutorials per nivells
Presentem a continuació la programació de les sessions de tutoria que es poden dur a
terme al llarg del curs. Cal considerar que aquest guió és flexible pel que fa a les
sessions dedicades a cada actuació i que és susceptible de modificacions segons les
característiques i les necessitats de cada grup, la realitat canviant de l’institut i de la
societat.

Primer d’ESO
(1r trimestre)

Eix temàtic: Coneixem-nos i coneixem el nostre entorn. La convivència
0. Joc d’Acollida abans de començar les classes del curs.
1. Presentació. Lliurament del full d’optatives i papers del transport. Material, agenda,
justificar faltes, taules, cadires, patis, passadissos, calendari, tancar portes i finestres...
Calendari del trimestre. Recollida dels deures d’estiu.
2. Fem la fitxa personal. Cada alumne/a es presenta davant de la classe. També ho fa el
tutor o tutora. D’ on són, de quin poble vénen, han de dir dues coses bones de la seva
personalitat i dues coses dolentes. Abans de dir-les oralment, cal que les apuntin en un
full de paper.
3. Continuem amb la fitxa de l’alumne.
4. Mesures per a la promoció de la convivència. Comentar-les i dialogar amb els
alumnes.
5. Coneixem el plànol i l’organigrama de l’ institut.
6. Fitxa de qui fou Pere Vives Vich i l’entorn de l’ institut.
7. Fem activitats per conèixer-nos. Preparem l’elecció de delegats/-des.
8. Xerrada d’alimentació. Programa “Escola i Salut”.
9. Prepararem la preavaluació amb tota la classe i els delegats/-des. Fem la fitxa de
l’autoavaluació. Omplim la graella, cadascú dibuixa la seva graella en un full i posa les
notes que pensa que tindrà.
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10. Expliquem i organitzem el Projecte de lectura a l’aula.
11. Sortida a la biblioteca d’Igualada.
12. Preparem l’avaluació.
(2n trimestre)
Eix temàtic: Aprenem tècniques d’estudi. La cohesió de grup
13. Preparem la festa de Nadal.
14. Repassem el calendari del trimestre. Tècniques d’estudi. Mètode “polsera”.
15. Tècniques d’estudi. Mètode “polsera”. Notícies dels diaris per fer pràctiques.
16. Organització del temps de lleure i comentari de les tasques. Omplim la fitxa de
l’horari.
17. Preparem les colònies a la neu. Fitxa “Anem a esquiar”. Comencem el dossier
18. Preparem el Carnaval.
19. Preparem el Carnaval.
20. Xerrada Alcohol i tabac. Programa “Escola i Salut”.
21. Preparem l’avaluació amb tota la classe i els delegats/-des.
22. Vídeos, debat i fitxa d’ Alcohol i tabac.
23. Vídeos, debat i fitxa d’ Alcohol i tabac.

(3r trimestre)
Eix temàtic: Reforcem vincles. Aprenem a reflexionar sobre temes que ens afecten.
Preparem el Treball de Síntesi
24. Xerrada dels Mossos d’ Esquadra. Internet segura.
25. Les normes. Fitxa amb preguntes i debat sobre les respostes. Introducció a la
pel·lícula.
26. Projecció de la pel·lícula Els nens de Timpelbach.
27. Projecció de la pel·lícula Els nens de Timpelbach.
28. Comentari de la pel·lícula i realització d’algunes activitats del dossier.
29. Ser persones i relacionar-se. Fitxa amb preguntes.
30. Fitxa “Qui m’estima?” Per treballar les relacions d’amistat amb familiars i
companys de classe.
31. Preparem el Treball de Síntesi.
32. Preparem el Treball de Síntesi i parlem del calendari de final de curs, avaluacions,
exàmens de recuperació i millora, lliurament de notes...
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Segon d’ESO
(1r trimestre)
Eix temàtic: Cohesionem el nou grup. Coneixem-nos
1. Presentació. Lliurament del full d’optatives i papers del transport. Repassem
normativa (Mesures per a la promoció de la convivència). Material, agenda, justificar
faltes, taules, cadires, patis, passadissos, calendari, tancar portes i finestres... Calendari
del trimestre.
2. Els alumnes es presenten davant de la classe. D’on són, de quin poble vénen, han de
dir dues coses bones de la seva personalitat i dues coses dolentes. Abans de dir-les
oralment, cal que les apuntin en un full de paper.
3. Coneixem el plànol i l’organigrama de l’ institut.
4. Fem activitats per a conèixer-nos. Preparar l’elecció de delegats/-des.
5. Prepararem la preavaluació amb tota la classe i els delegats/-des. Fem la fitxa de
l’autoavaluació. Omplim la graella, cadascú dibuixa la seva graella en un full i posa les
notes que pensa que tindrà.
6. Com anem? Autoavaluació. Fitxa sobre la feina realitzada al llarg del trimestre.
7. Autoconcepte. Com es veuen els alumnes a ells mateixos.
8. Preparem la festa de Nadal.
(2n trimestre)
Eix temàtic: Les bones maneres tenen premi. Aprenem a conviure i a respectar allò
que ens envolta
9. Preparem la festa de Nadal.
10. Repassem el calendari del trimestre. Tècniques d’estudi. Lloc d’estudi. Temps.
Planificació.
11. Tècniques d’estudi. Notícies dels diaris per fer pràctiques.
12. Organització del temps de lleure i comentari de les tasques. Omplim la fitxa de
l’horari.
13. La higiene personal. Lectura i fitxa o debat.
14. Xerrada Canvis a la pubertat. Programa “Escola i Salut”.
15. Preparem el Carnaval.
16. Preparem el Carnaval.
17. Fitxa. Diari d’un adolescent. I posterior debat a l’aula.
18. Preparar l’avaluació amb tota la classe i els delegats/-des
19. Projecció de la pel·lícula El intocable.
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20. Projecció de la pel·lícula El intocable.
21. Debat sobre la pel·lícula
22. Preparem les colònies. Ubicació. Fem el dossier.
23. Preparem les colònies. Horaris, material i activitats.
24. Com anem? Fitxa d’anàlisi del segon trimestre

(3r trimestre)
Eix temàtic: Els nous projectes ens fan grans. Preparem el Treball de Síntesi.
25. Les bones maneres. Fitxa i debat
26. Les bones maneres. Fitxa i debat
27. Sortida Igualada Medieval.
28. Sortida a la Fundació Miró de Barcelona (maig)
29. Realització de la fitxa: Allò que més m’agrada de tu. Posada en comú i debat.
Activitat molt positiva per a fomentar els aspectes bons dels companys/-es del grup.
Allò que potser mai s’han atrevit a dir-los.
30. Preparem el Treball de Síntesi. Explicar com va ser la seva experiència el curs
anterior i fer grups de debat.
31. Preparem el Treball de Síntesi i parlem del calendari de final de curs, avaluacions,
exàmens de recuperació i millora, lliurament de notes...
32. Com anem? Valoració de la feina realitzada al llarg del 3r trimestre i valoració del
curs.

Tercer d’ESO
(1r trimestre )
Eix temàtic: La importància dels estudis i la pròpia vocació
1. Presentació del curs. Revisar llistats. Horari del grup. Calendari del trimestre.
Repassar normativa (Mesures per a la promoció de la convivència).
2. Fer la fitxa de l’alumne i entrevistes personals per conèixer els alumnes (diverses
sessions).
3. Elecció de delegats
4. Tutoria pedagògica (coordinadora pedagògica). Importància del 2n cicle d’ESO.
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5. Tècniques d' estudi. Organització del temps d’estudi, del temps de lleure,... (dues
sessions).
6. Preparació de la preavaluació. Autoavaluació de cada alumne.
7. Comentar la preavaluació. Propostes de millora de cara a l’avaluació trimestral.
8. Veure i comentar la pel·lícula Descubriendo a Forrester o Billy Elliot(dues sessions)
9. Preparació de l' avaluació.
10. Comentar l' avaluació (resultats, comentaris de l' equip docent, etc.)
11. Veure i comentar la pel·lícula El club de los poetas muertos (dues sessions)
12. Taller “Iguals o diferents” (a càrrec de “Dones amb empenta”)
12. Preparació de la festa de Nadal.

(2n trimestre)
Eix temàtic: El bullying i l'abús dels altres en el nostre entorn immediat i més enllà
11. Parlar del tema del bullying.
12. Veure i comentar la pel·lícula Cobardes (dues sessions)
13. Xerrada sobre sexualitat. Programa “Escola i Salut”
14. Veure i comentar la pel·lícula La vida es bella
15. Preparació de l'avaluació
16. Comentar l'avaluació (resultats, comentaris de l' equip docent, etc.)
17. Veure i comentar el curt El circo de la mariposa
18. Xerrada sobre drogues: “Tu saps, tu tries” (Xavier Vaquero)

(3r trimestre)
Eix temàtic: Els drets humans i la nostra actitud envers el seu incompliment
19. Veure i comentar un documental sobre l'accés als medicaments al països en vies de
desenvolupament.
20. Xerrada sobre el funcionament del Consell Comarcal a la seva seu a Igualada.
21. Taller "Aprenem a investigar" a la Biblioteca Central d'Igualada.
22. Veure i comentar un documental sobre la manca de llibertat d'expressió en alguns
països.
23. Veure i comentar un documental sobre la dificultat en el sistema educatiu en
alguns països.
24. Explicar les diferents sortides que hi ha després de l'ESO: batx., cicles, PQPI, etc.
25. Reflexionar sobre la vocació (què és allò que busquem a l'hora de triar una feina)
26. Presa de decisions. Xerrada sobre els itineraris de 4t d’ESO. Orientació per la tria
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d’optatives del curs que ve. (coordinadora pedagògica i tutor)
27. Veure i comentar la pel·lícula El club de los poetas muertos o una altra relacionada
amb l’orientació professional
28. Taller “aprenem a investigar” (Biblioteca d’Igualada)
29. Preparació del Treball de síntesi (fer els grups de treball i repassar-ne el
funcionament)
30. Preparació de l'avaluació i valoració final del curs.
31. Llegir i comentar el conte de Gabriel García Márquez El científico que quería
arreglar el mundo.

Quart d'ESO
(1r trimestre)
Eix temàtic: Conèixer tots els alumnes i descobrir el seu perfil professional
1. Presentació del curs. Presentació del curs. Revisar llistats. Horari del grup. Calendari
del trimestre. Repassar normativa (Mesures per a la promoció de la convivència)
2. Fer un test i entrevistes personals per conèixer els alumnes. (Dues sessions)
3. Tècniques d'estudi. Revisem els hàbits i metodologia a l’hora d’estudiar i preparar
exàmens per part dels alumnes
4. Elecció de delegats
5. Preparació de la preavaluació
6. Valoració de la preavaluació
7. Dibuixar el perfil professional amb el “Quadern d’Orientació Professional” (tres
sessions)
8. Parlem del viatge de final d’etapa. Presentació de les diferents opcions.
9. Xerrada “Depèn de tu” (alcohol i trànsit)
10. Preparació de l'avaluació
11. Comentar l'avaluació (resultats, comentaris de l'equip docent, etc.)
** sessió complementària: passar el test del Bullying i comentar el tema.
** dues sessions per al Projecte de Recerca

(2n trimestre)
Eix temàtic: Descobrir el perfil professional de cada alumne
12. Xerrada de l’Institut Guttman. (Programa d’Educació Viària)
13. Taller L'amor tot s'ho val?
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14. Fem el test per dibuixar el perfil professional de cada alumne amb el “Quadern
d'Orientació Professional”.
15. Entrevistes personals per comentar el resultat del test del perfil professional.
16. Veure el documental Todo sobre el alcohol de la Fundación Reina Sofía
17. Xerrada “L’amor tot s’ho val? (“Dones amb empenta”. Prevenció de la violència de
gènere)
18. Xerrada sobre drogues (Mossos d’Esquadra)
19. Veure i comentar el curt El circo de la mariposa
20. Preparació de l'avaluació. Preparem el viatge de final d’etapa.
21. Comentar l'avaluació (resultats, comentaris de l'equip docent,etc.)
** sessió complementària: veure el documental del programa 30' de TV3 sobre els
alumnes que deixen els estudis.
** dues sessions per al Projecte de Recerca

(3r trimestre)
Eix temàtic: Orientació dels alumnes per a després de l'ESO
22. Presentar tots els cicles formatius de l’institut Milà i Fontanals i els de l'Escola
Gaspar Camps amb tríptics.
23. Xerrada sobre els cicles formatius de l’Escola d’Arts i Oficis Gaspar Camps a càrrec
d’un representant de l’Escola
24. Xerrada sobre els Cicles Formatius a càrrec del cap d'estudis del Milà i Fontanals
25. Xerrada "Anem per feina”
26. Xerrada sobre les drogues a càrrec dels Mossos d'Esquadra
27. Xerrada sobre els itineraris del batxillerat a càrrec de la coordinadora de batxillerat
28. Entrevistes personals per comentar les preinscripcions del batxillerat amb les
ponderacions de cada universitat + preinscripcions a cicles + preinscripcions PQPI
29. Preparació de l'avaluació final i valoració del curs
30. Preparació del viatge de fi de curs: normes i temes de caràcter pràctic relatius al
viatge
** sessió complementària: passar un documental del programa 30' de TV3 sobre els
estudiants a Corea
** dues sessions per al Projecte de Recerca
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Primer de Batxillerat
(1r trimestre)
El primer trimestre està pensat com una presa de contacte entre el tutor i l’alumne.
Les diferents sessions s’encaminaran, doncs, a aquest efecte.
1. Presentació de tutors i alumnes: repàs de llistes, modalitats, horaris, aules i
professorat. Explicació de les normes de centre. (Mesures per a la promoció de la
convivència).
2. Repàs del calendari de l’any, festes, activitats, exàmens de modalitats, avaluacions i
especial incidència en convalidacions i normes generals del centre.
3. Elaboració de les fitxes personals i repàs dels continguts per part dels tutors.
4. Continuació del repàs de fitxes personals i especial incidència en les matèries que
cursen els alumnes per comprovar la correcta selecció de modalitats. Recordatori de
les principals normes de centre amb especial incidència en les faltes d’assistència.
Informació sobre beques.
5. Es gestionen alguns canvis de modalitat o matèria segons les peticions justificades
dels alumnes.
6. Preparació de l’elecció de delegats i informació de la creació d’un Consell de
Delegats.
7. Preparació de la preavaluació. Cada alumne farà una autoavaluació del seu
seguiment del curs partint d’un full d’autoavaluació en què valorarà els resultats
previstos contrastant-los amb els obtinguts.
S’iniciaran els tràmits per a l’elaboració dels Plans Individuals dels alumnes que
s’acordin en la Preavaluació i que aportin la documentació acreditativa de les seves
necessitats.
8. Revisió de Plans individuals.
Conscienciació de les normes bàsiques de neteja a les aules i fora del centre.
9. Preparació de la primera avaluació.
10. Comentari global i personalitzat dels resultats de la primera avaluació.
11. Xerrada “Iguals o diferents” (“Dones amb empenta”; prevenció de la violència de
gènere)
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PLA D’ ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-14
(2n trimestre)
El segon trimestre està pensat com una preparació per al treball de recerca
12. Preparació sortida CECI, taller per a la introducció al treball de recerca
13. Comentari sobre continguts apresos en la sortida al CECI i en la xerrada feta al
centre per part del professor encarregat del treball de recerca de 4t
14. Consulta de treballs de recerca fets en anys anteriors com a models que van
obtenir bons resultats
15. Xerrada col·loqui amb alumnes de 2n de batxillerat sobre el procés i el resultat del
treball de recerca
16. Assistència a la Fira d’Ensenyament d’Igualada
17. Preparació de la segona avaluació. Comentari posterior de resultats
18. Xerrada “Què @prèns quan surts de festa?”
19. Lliurament de títols de TR als tutors de grup. Assignació del tutor del treball

(3r trimestre)
El tercer trimestre està pensat com una concreció del treball de recerca i una
preparació per al final de curs i el pas a 2n de batxillerat
20. El dia 16 d’abril primera trobada de tutors i alumnes del treball de recerca. Presa
de contacte, definició de les línies de treball i concreció del calendari de trobades
21. Es penja al moodle el dossier actualitzat del Treball de recerca i es fa el comentari
dels aspectes més destacats. Es penja també com a material complementari l’apèndix
“Estructura de la memòria i pautes de presentació”.
22. Preparació de l’avaluació final, pautes de recuperació i millora
23. Pas a segon de batxillerat, possibilitat de canvis de matèries de modalitat, gestió de
pendents, revisió de les ponderacions per al 2014
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Segon de Batxillerat
(1r trimestre)
El primer trimestre està pensat com una presa de contacte entre el tutor i l’alumne.
Les primeres sessions s’encaminaran, doncs, a aquest efecte. I, també, a la
presentació del treball de recerca.
1. Presentació de tutors i alumnes: repàs de llistes, modalitats, horaris, aules i
professorat. Explicació de les normes de centre.
2. Repàs del calendari de l’any, festes, activitats, exàmens de modalitats, avaluacions i
especial incidència en convalidacions i normes generals del centre.
3. Elaboració de les fitxes personals i repàs dels continguts per part dels tutors.
4. Continuació del repàs de fitxes personals i especial incidència en les matèries que
cursen els alumnes per comprovar la correcta selecció de modalitats. Recordatori de
les principals normes de centre amb especial incidència en les faltes d’assistència.
Informació sobre beques.
5. Repàs de les llistes de tutor/alumne de treball de recerca i es controlen les notes de
seguiment.
6. Preparació de l’elecció de delegats i informació de la creació d’un Consell de
Delegats.
7. Revisió dels últims detalls del Treball de Recerca per a la seva presentació al
novembre. Preparació de l’exposició oral del treball. Comentar els possibles resultats i
possibles recuperacions i millora de nota
8. Preparació de la Preavaluació personal. Cada alumne farà una autoavaluació del seu
seguiment del curs partint d’un full d’autoavaluació en què valorarà els resultats
previstos contrastant-los amb els obtinguts.
9. Revisió de Plans individuals.
10. Conscienciació de les normes bàsiques de neteja a les aules i fora del centre.
11. Preparació de la primera avaluació.
12. Comentari global i personalitzat dels resultats de la primera avaluació.
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(2n trimestre)
El segon trimestre està pensat com una preparació per a la sortida educativa
posterior al batxillerat.
13. Es donen a conèixer les diverses Jornades de portes obertes que ofereixen les
Universitats.
14. Del 20 de febrer al 4 de març gestió de la prematrícula a les PAU
15. Presentació de diversos recursos via internet per a les sortides després del
batxillerat: Orienta’t, QPQestudisuniversitaris.gencat.cat .
16. Presentació del projecte Dones amb empenta que oferirà els seus serveis al centre.
17. Preparació de la segona avaluació. Comentari posterior de resultats.

(3r trimestre)
El tercer trimestre està pensat com una preparació al final del batxillerat, el pas a les
PAU i la matrícula universitària o als cicles formatius.
18. Informació sobre diferents premis per als Treballs de recerca i presentació d’alguns
a la Teneria, UPF, UVic...
29. Informació sobre les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior; dates de
preinscripció i de les proves al maig
20. Preparació del final de curs, avaluació, recuperació i millora.
21. Del 23 de maig al 4 de juny gestió de la matrícula a les PAU (enviament de carnets
de família nombrosa i monoparental).
22. Preparació de l’avaluació final, pautes de recuperació i millora.
23. Preparació per a les PAU i acompanyament durant les proves.
24. Pas a la universitat i cicles formatius. Explicació del procés de preinscripció i
matrícula universitària
25. Preparació de la festa final de curs
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