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1. OBJECTIUS DEL PLA
-

Propiciar el coneixement de les característiques de l’alumne

-

Propiciar un clima adequat de convivència

-

Orientació acadèmica en les etapes de canvi pertinents.

-

Coordinar i potenciar l’actuació de tots els components de l’equip docent

-

Contribució a l’adquisició de competències clau

-

Coordinar amb l’equip d’orientació per tal d’atendre a la diversitat del centre

-

Afavorir l’actitud protagonista de l’alumne i el seu desenvolupament a nivell
d’intel·ligència emocional, creativitat, adaptació als canvis i altres competències
necessàries pel seu futur.

2. FUNCIONS GENERALS DEL TUTOR

2.1. Coordinació entre els tutors
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Les funcions generals del tutor dins el pla d’acció tutorial són:
 Atendre a la diversitat dels alumnes, individualment i detectar dificultats
d’aprenentatge per a possibles diagnòstics precoços i aplicar els diferents plans de
reforç i/o alumnat repetidor, elaborats per l’equip pedagògic del centre, per aconseguir
l’èxit escolar.


Fomentar l’hàbit de la lectura dedicant temps diari a qualsevol assignatura i
mitjançant estratègies per a motivar als alumnes cap a aquesta.



Aconseguir en l’alumnat maduresa i autonomia mitjançant accions educatives
incloses en la línia pedagògica del centre com el programa d’educació emocional
(resolució de conflictes, el respecte entre iguals, gestió d’emocions,…)

 Coordinació contínua amb tot el conjunt de mestres que intervenen en el grup
d’alumnat, i així poder atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu,
social i moral. Així com coordinar el procés d’avaluació i adoptar la decisió més
encertada per a la promoció d’un curs a un altre de l’alumnat.
 S´ha de contribuir per una dinàmica positiva entre implicació de l’alumnat i les seves
famílies. Informar als pares, mares sobre activitats docents, rendiment acadèmic i
orientar-los cap a les dificultats que puguin sorgir.


Coordinar-se setmanalment o quinzenalment amb la resta del professorat implicat o
que s’implicarà i fomentar el treball en equip.
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 Responsabilitzar-se que les programacions s’actualitzen i s’adapten al currículum i a
la línia pedagògica establerta pel centre. Per tot això existeix un coordinador a primer
i segon, un a tercer i a quart curs i un altre a cinquè i sisè.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT:
Les funcions generals del tutor dins el pla d’acció tutorial són:
 Coordinar les activitats de tutoria i desenvolupar determinades accions educatives per
tal que l’alumne assoleixi les competències clau de l’etapa.
 Acompanyar a l’alumne en el seu procés maduratiu i de desenvolupament personal
mitjançant les accions incloses dins el pla tutorial.
 Garantir que l’acció tutorial atén al desenvolupament general de l’alumne que inclou
els aspectes de tipus intel·lectual, emocional, social i moral.
 Incloure dins el pla tutorial accions que permetin treballar transversalment les
competències clau (per exemple, violència de gènere, estereotips, treball de valors,
educació emocional, etc.).
 Coordinar-se amb la resta de professors que imparteixen les diferents matèries en el
curs per treballar en la mateixa línia educativa.
 Treballar la cohesió del grup mitjançant dinàmiques concretes que garanteixin
l’adequat sentiment de pertinència al grup classe i grup escola i posteriorment al grup
social a la vida adulta.
 Implicar a les famílies en el procés d’aprenentatge i educació dels alumnes.
 Aprofitar la tutoria per treballar i afavorir una òptima convivència dels membres de
la comunitat educativa.

A més de les funcions esmentades anteriorment, a l’etapa de Batxillerat podem incloure
les següents:
 Assessorar a l’alumnat en el nivell d’orientació acadèmica oferint les diferents
opcions que es poden cursar a n’aquesta etapa per tal d’afavorir la seva continuïtat en
aquest sistema.
 Acompanyar i empoderar a l’alumnat per la presa de decisions relativa al seu futur
acadèmic i laboral.
 Facilitar orientació sobre l’accés al món laboral.
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3. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

3.1. 1r i 2n de primària
3.1.1. Amb el grup d’alumnes
 Incidir a les tècniques d´estudi i de treball del grup-aula.
 Treballar els hàbits i les rutines.
 Distribuir les tasques a realitzar per part de l´alumnat a fi de responsabilitzar-lo i
col·laborar per el bon funcionament del aula.
 Treballar la cooperació i responsabilitat amb l´assignació de rols dins l´aula.
 Potenciar l´autonomia de tots els alumnes.
 Garantir una bona convivència dins el centre a partir d´unes normes.
3.1.2. Amb cada alumne. (tractament individual)
 Incentivar l´autonomia del nin.
 Si les circumstàncies així ho requereixen tractar una situació individual.
 Cobrir al màxim possible les necessitats dels alumnes amb dificultats.
 Realitzar un seguiment individual de tots els alumnes
3.1.3. Amb l’equip docent
 Treballar amb l´equip docent per potenciar l´atenció individualitzada dels alumnes.
 Compromís per part de tot l´equip docent de respectar les normes i els acords presos
a cada aula acadèmicament, normes,…
3.1.4. Amb el Departament d’Orientació.
 Reunions periòdiques per coordinar les accions que hem de dur a terme amb els
alumnes amb n.e.e i nouvinguts.
 Aconseguir uniformitat de criteris amb les accions juntament amb l´orientadora, amb
la PT, amb la A.L i tots els professors que realitzen un suport amb els nostres alumnes.
 Elaborar els informes i les adaptacions necessàries i coordinar-les amb els organismes
oficials.
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3.1.5. Amb les famílies dels alumnes
 Informar de qüestions generals a la reunió d´inici de curs.
 Realitzar entrevistes individuals.
 Facilitar orientacions a les famílies per donar suport als alumnes que ho necessitin a
ca seva.
 Comunicar a través de circulars, notes i escrits a l´agenda.
 Recollir informació de les entrevistes.

3.2. 3r i 4t de primària
3.2.1. Amb el grup d’alumnes
 Organitzar activitats de benvinguda a principi de curs, especialment pels alumnes que
arriben nous.
 Comentar, a principi de curs, les normes de la classe.
 Donar càrrecs als alumnes (encarregat de la clau, obrir i tancar finestres...).
 Organitzar activitats que fomentin la convivència i participació dels alumnes.
 Ajudar en la resolució de conflictes.
3.2.2. Amb cada alumne. (tractament individual)
 Recollir informació sobre la situació personal, social i acadèmica de l’alumne.
 Avaluar inicialment el seu rendiment acadèmic.
 Conèixer la situació de cada alumne dins el grup.
 Individualitzar l’avaluació de cada alumne.
 Realitzar un seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge de cada alumne.
 Establir un contacte personal amb cada alumne.
 Realitzar el seguiment d’incidències escolars (absències, retards...).
 Ser responsable amb l’entrega de circulars, les qualificacions...
 Ajudar en la resolució de conflictes personals.
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 Establir amb el departament d’orientació la intervenció de cara a les necessitats
escolars.
3.2.3. Amb l’equip docent
 Coordinar-se amb l’equip docent respecte a l’organització de la classe,
responsabilitats, materials... del grup-classe.
 Transmetre als mestres la informació sobre els alumnes del grup que puguin ser
d’interès pel desenvolupament de les activitats i de la formació integral dels alumnes.
 Tenir en compte la informació necessària dels especialistes sobre el comportament,
rendiment acadèmic i integració de l’alumne en el grup.
 Coordinar la informació que rebran els pares sobre el rendiment de l’alumne.
 Coordinar les activitats complementàries lectives programades pels mestres.
3.2.4. Amb el Departament d’Orientació.
 Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial .
 Coordinar-se amb el Departament d’Orientació quan es dóna una situació de
necessitat en un alumne en concret o a nivell de grup.
 Complimentar el document de derivació al Departament d’Orientació quan un alumne
necessita la intervenció de l’orientador.
 Informar al Departament d’Orientació sobre el rendiment acadèmic de l’alumne amb
NEE.
3.2.5. Amb les famílies dels alumnes
 Reunir a tots els pares a principi de curs per informar a nivell general del
funcionament del curs.
 Mantenir entrevistes individuals amb els pares quan ells ho demanin o el tutor ho
consideri oportú.
 Demanar col·laboració en relació a la feina de l’alumne.
 Orientar als pares sobre suports externs i/ o activitats que puguin fer els alumnes fora
de l’horari lectiu.
 Potenciar i afavorir una actitud positiva dels pares cap a l’escola, fomentant la seva
participació en activitats complementàries.
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3.3. 5è i 6è de primària

3.4. 1r d’ESO
3.4.1. Amb cada alumne. (tractament individual)
 Al llarg del curs mantenir , al manco una entrevista personal amb cadascun dels
nostres alumnes.
 Orientar-los amb l’elecció de les matèries optatives per al segon curs.
 Crear la figura d’un grup d’alumnes tutor, que ajudin a la integració dels nouvinguts
d’altres centres.
3.4.2. Amb l’equip docent
 Davant un alumne amb una problemàtica determinada, ja sigui familiar, socials,
econòmiques..., realitzar una avaluació individualitzada, atenent a les seves
circumstàncies i si aquestes repercuteixen a l’àmbit escolar, comunicar-ho a l’equip
pedagògic.
 Presentar el resultats a la resta del claustre a les reunions d’avaluació.
3.4.3. Amb el Departament d’Orientació.
 Col·laborar a través de la observació, en la detecció dels alumnes amb altes capacitats
i amb dificultats i posar-ho en coneixement de l’equip d’orientació.
 Supervisar la correcta aplicació de les recomanacions donades per l’equip
d’orientació davant els alumnes amb dificultats.
 Fer un seguiment de l’aprofitament de les mesures proposades.
 Fer els informes de cadascun d’aquests alumnes.
3.4.4. Amb les famílies dels alumnes
 Tenir una entrevista amb tots els pares dels nostres alumnes, al llarg de la primera
meitat del curs. Amb els alumne que tenen més dificultats d’aprenentatge realitzar-ne
les necessàries.
 Convocar una reunió informativa amb els pares a principi de curs ,per explicar els
objectius, normes, activitats complementàries, calendari de entrega de qualificacions
.
 Supervisar que s’ha realitzat l’entrega dels criteris d’avaluació als alumnes i als pares
dels alumnes.
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 Presentar un pla de recuperació per als alumnes amb mes dificultats i sol·licitar la
col·laboració de les famílies per la seva realització.

3.5. 2n d’ESO
3.5.1. Amb els grups d’alumnes individualment
 Acollida i normes. Durant el primer dia de curs, els alumnes són rebuts pel tutor, el
qual els hi explica quines són les normes generals del centre, reben l’horari i es realitza
una presentació general.
 Elecció de delegat. Després de les primeres setmanes, es tria al delegat i altres
responsables de tasques importants. El procés de presentació és voluntari i l’elecció
d’aquests, de manera democràtica.
 Grups cooperatius i assignació de rols. A les primeres setmanes del curs, es creen
petits grups heterogenis d’alumnes per a la realització de tasques cooperatives al llarg
del curs. Aquests es respecten en totes les matèries. Cada component del grup té un
rol amb unes funcions assignades.
 Presentació del lema “Des-iguals”. Al començament del curs i després de visualitzar
el vídeo elaborat pel centre, s’explica als alumnes la filosofia i el rerefons que regirà
aquest curs escolar. Destaca la importància de la tolerància i respecte cap als
companys independentment de les diferències. Aquestes han de ser un motiu de
riquesa dins el grup.
 Pre-avaluació / entrega de notes. Durant l’última setmana d’octubre s’entrega un
butlletí de notes perquè prenguin consciència del seu rendiment inicial. Al finalitzar
cada trimestre, reben les notes pertinents.
 Taller de violència de gènere. Per a continuar amb els tallers que es van iniciar el curs
2017-2018, es seguiran realitzant tallers vinculats amb aquesta temàtica, per tal de
que tinguin presents els riscs de determinades actituds que causen algun tipus de
discriminació de gènere.
 Tallers d’educació emocional. Tenint en compte la importància que té el benestar
emocional de l’alumnat per a un aprenentatge significatiu, es duran a terme diversos
tallers on es treballarà la identificació i gestió de les emocions juntament amb
activitats que fomentin l’empatia i l’assertivitat.
 Relacions familiars. Per a conèixer les situacions personals i familiars dels alumnes,
es du a terme una tutoria on els alumnes comparteixen les seves vivències individuals.
 Preparació i ambientació de Nadal.
 Conscienciació contra el “bulling”. Per a fer una reflexió sobre aquest tema,
projectarem el vídeo de l’experiment social que es du a terme en un capítol de la sèrie
“Por 13 razones”.
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 Taller sobre estereotips. Per a continuar amb els tallers que es van iniciar el curs 20172018, es seguiran realitzant tallers vinculats amb aquesta temàtica, per tal de que
tinguin presents els riscs de determinades actituds que causen algun tipus de
discriminació de gènere.
 Sortides extraescolars.
 Educació per a la pau.
 Presa de decisions. Activitats que es realitzen a les tutories perquè aprenguin a tenir
una postura crítica i autònoma a l’hora de prendre decisions
 Realització d’horaris d’estudi personal i anàlisi i millora dels hàbits d’estudi.
3.5.2. Amb l’equip docent
 Juntes d’avaluació. Es realitzen les pertinents valoracions i postes en comú dels
resultats obtinguts en l’avaluació corresponent.
3.5.3. Amb el Departament d’Orientació
 Reunions informatives sobre alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
 Reunions en cas d’alumnes que mostren símptomes de falta d’atenció a casa.
 Reunions en cas de “bulling”.
 Reunions per a iniciar protocols d’absentisme.
 Intervenció i recolzament en cas de tutories amb pares conflictius.
3.5.4. Amb les famílies dels alumnes
 Acollida i normes.
 Tutories regulars amb els pares dels alumnes.
 En casos conflictius, tutories amb el suport del departament d’orientació.
 Comunicats amb familiars mitjançant agenda, Alexia i telèfon.
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3.6. 3r d’ESO
3.6.1. Amb el grup d’alumnes
 El tutor realitzarà una tutoria setmanal amb els seu grup d’alumnes en la qual es
tractaran els temes planificats prèviament entre els tutors de 3r ESO. Això queda obert
a variacions per causa de les característiques del grup.
3.6.2. Amb cada alumne
 El tutor recollirà informació dels alumnes a través de l’equip docent que treballa amb
ell, les families, els propis alumnes, l’equip d’orientació i del tutor del curs anterior.
Per tal de fer un seguiment de les dificultats que pugui presentar l’alumnat i poder
guiar-lo en el seu aprenentatge i desenvolupament.
3.6.3. Amb l’equip docent
L’equip docent recull informació i la transmet al tutor segons les passes acordades al claustre:

 Informes de faltes i incidències de l’aula
 Comunicació via mail
 Agenda de l’alumne
 Claustres
 Reunions d’avaluació
 Pla de seguiment d’alumnes amb assignatures pendents
 Pla de seguiment d’alumnes repetidors
 Informes d’alumnes NESE
3.6.4. Amb el departament d’orientació
 Es realitza una reunió a principi de curs on el departament d’orientació informa de les
característiques de l’alumnat NESE.
 Durant el curs, l’equip d’orientació està a la disposició per totes les consultes dels
alumnes que necessiten adaptacions, com per exemple, la coordinació de les
assignatures que necessiten suport educatiu.
3.6.5. Amb les famílies dels alumnes
 El tutor realitza una reunió informativa amb les families dels alumnes a principi de
curs, per tal d’informar dels punts més importants relatius al centre i a l’educació dels
alumnes.
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 Tots els professors tenen una hora setmanal d’atenció de pares, que utilitzen per
reunir-se amb els pares/mares/tutors/es dels alumnes per realitzar uns seguiment i
comunicar informació referent al seu fill.
 Les comunicacions amb les famílies també es realitzaran a través de l’agenda de
l’alumne, el correu intern de la plataforma Alexia del centre i via telefònica.
 Totes les reunions i entrevistes telefòniques han de quedar enregistrades en una taula.

3.7. 4t d’ESO
3.7.1. Amb el grup d’alumnes
 Revisar les normes de convivència i funcionament i organització de la classe.
 Programar trimestralment les sessions de tutoria en funció de les necessitats del grup.
 Organitzar l’acollida dels alumnes nouvinguts.
 Planificar activitats (dinàmiques de grup, sortides, dies assenyalats...) que fomentin
la convivència i la participació dels alumnes dins l’ideari del centre.
 Transmetre la importància de informar al tutor en cas de que es detecti algun cas
d’assetjament escolar.
 Programar sessions que fomentin l’autoestima i la integració dins del grup.
 Programar sessions per motivar-los acadèmicament a partir dels seus interessos.
3.7.2. Amb cada alumne. (tractament individual)
 Organitzar els plans individualitzats de recuperació dels alumnes repetidors.
 Orientar contínuament en el seu treball escolar, amb la seva actuació amb els
companys i amb la seva integració dins del grup de classe.
 Conèixer les necessitats específiques de cada alumne si escau.
3.7.3. Amb l’equip docent
 Coordinar-se amb l’equip docent per tal d’aplicar les mesures correctores necessàries
per a la millora del rendiment acadèmic, de l'adquisició de les competències bàsiques
establertes a la proposta curricular i del seu comportament i integració en el grup.
 Coordinar el procés d’avaluació i seguiment dels alumnes amb tots els professors que
imparteixen classe dins el grup i recollir la informació que sobre els alumnes li
proporcionen aquests professors.
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 Transmetre la informació entre els professors, que ja coneixen els alumnes de cursos
anteriors, per tal de facilitar la tasca docent.
 Ajudar amb els conflictes entre els pares, professors i alumnes.
 Coordinar i dur registre dels plans de recuperació d’assignatures pendents amb els
docents de cada assignatura.
3.7.4. Amb el Departament d’Orientació.
 Col·laborar amb el departament d’orientació en l’elaboració d’activitats per
complementar l’acció tutorial.
 Coordinar-se amb el departament d’orientació en cas de considerar necessari derivar
un alumne.
 Coordinar-se constantment amb el departament d’orientació per tal de que la
comunicació sigui fluïda amb l’objectiu de millorar el rendiment i l’actitud del grup.
 Col·laborar amb aquelles activitats que siguin programades pel departament
d’orientació.
3.7.5. Amb les famílies dels alumnes
 Reunir a tots els pares a l’inici del curs per informar-los sobre la programació general,
els criteris d’avaluació, normes de funcionament del grup, existència del departament
d’orientació i de l’AMPA, activitats complementàries, extraescolar i qualsevol
informació pertinent.
 Tenir entrevistes personals amb els pares dels alumnes quan ells ho sol·licitin o quan
el tutor ho consideri necessari.
 Orientar als pares respecte a suports externs o necessitats puntuals a més d’activitats
que puguin realitzar fora de l’horari lectiu.

3.8. Batxiller
3.8.1. Amb el grup d’alumnes
3.8.2. Amb cada alumne. (tractament individual)
 Entrevistes personals per orientar-los acadèmicament (optatives, itineraris, etc).
 Potenciar el rendiment acadèmic per tal de tenir una bona mitjana de batxiller,
incentivar-los perquè es presentin a pujar nota o a presentar treballs voluntaris.
 Analitzar el suposa el canvi d’etapa d’ESO a Batxiller. Potenciar la capacitat de
aprendre a aprendre, és a dir, és una etapa postobligatòria que exigeix un esforç
personal.
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 Des de segon de batxiller, conscienciar-los del què significa la PBAU i de la necessitat
d’ajustar-se als criteris de correcció de l’UIB.
 Mostrar-los que el batxiller suposa una trasició a la vida adulta. Som conscients que
tots volen optar a la universitat però han de tenir les eines suficients per enfrontar-se
a la vida professional, a unes oposicions a un mòdul de grau superior, etc.
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes d’aprenentatge al
llarg de la vida.
 Consolidar l’ideari catòlic del centre: formació integral de l’alumne (espiritual,
acadèmic i social).
 Desenvolupar el seu esperit crític: fer-los percebre la utilitat de l’estudi.
 Fomentar la cultura de l’esforç.
 Fomentar els hàbits saludables específicament l’alimentació i evitar conductes
sexuals de risc, per tant, proporcionar-los informació. Prendre consciència d’un
mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.
3.8.3. Amb l’equip docent
 El tutor es responsabilitza del seguiment dels alumnes amb necessitats educatives.
 Mantenir informat al professorat del grup de les circumstàncies específiques de
l’alumnat.
 Utilitzar els mitjans informàtics per millorar la comunicació entre tot l’equip docent.
 Seguiment del Pla de recuperació d’assignatures pendents: cada professor,
responsable de la matèria s’entrevista en la família per tal d’establir els objectius
mínims, les tasques a realitzar i les dates de exàmens.
 Motivar el curs classe com a equip docent, fent-los percebre les seves fortaleses i
ajundant-los a superar les seves mancances.
 A les sessions d’avaluació s’analitzen els resultats dels alumnes així com les seves
circumstàncies personals.
 El professorat informarà el tutor si algun alumne del seu grup presenta alguna
dificultat específica o algun comportament inapropiat.
3.8.4. Amb el Departament d’Orientació.
 Test d’orientació acadèmico-professional. A partir dels resultats l’orientadora del
centre analitza quines sortides acadèmiques s’adeqüen a les seves habilitats.
 S’organitza una jornada acadèmico-professional: venen professionals de diferents
àmbits que expliquen les sortides professionals. També venen universitats (UIB i
CESAG) a presentar les seves facultats i les sortides professionals.
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 Informar als professors dels alumnes amb necessitats educatives i orientar sobre la
realització d’adaptació metodològiques i significatives.
 Assessora el professorat per integrar des del primer moment els alumnes que provenen
d’altres cultures.
 Organitzar xerrades informatives coordinades amb la UIB.
3.8.5. Amb les famílies dels alumnes
 Es realitza una tutoria en el primer trimestre.
 Reunió de pares a principi de curs.
 Treballar conjuntament per a la formació integral de l’alumne tenint en compte
l’ideari del centre.
 Mostrar-los el Model Educatiu del centre per tal que ens ajudin a enfortir l’establiment
d’una nova pedagogia adreçada a aconseguir alumnes competents per assumir reptes
en el segle XXI.

3.9. Amb el Departament d’Orientació a tots els cursos.
Una vegada analitzada la realitat de la comunitat educativa del nostre centre, des del
Departament d’Orientació s’han determinat els següents àmbits d’intervenció:
-

Acolliment de l’alumnat: una de les propostes pel present curs és la millora del
procediment d’acollida del nou alumnat del centre. Aquestes activitats també
aniran orientades per l’alumnat que ha de canviar d’etapa. Per aquest motiu, s’ha
inclòs aquest àmbit amb activitats a treballar.

-

Orientació acadèmica: és un dels pilars fonamentals en el treball d’acció tutorial.

-

Gestió emocional: l’educació emocional i l’adequada gestió de les emocions es
treballa habitualment a l’acció tutorial i forma part dels pilars fonamentals del
model educatiu SA-FA.

-

Educació sexual: s’inclou com un àmbit d’intervenció amb l’objectiu de fer
prevenció a totes les etapes educatives.

-

Atenció a la diversitat: resta com un dels set pilars del model educatiu SA-FA.

-

Convivència: es procurarà la promoció d’un clima de pau i la millora de la
convivència del centre.
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4. ACTIVITATS A RALITZAR

4.1. 1r d’ESO
TRIMESTRE: Primer.

CURSO: Primer d’ESO (2018/2019)

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI

17/18 setembre-Acollida i normes.

Agenda .

24/25 de setembre-Elecció de delegat.

Fitxa de les característiques de un bon delegat .Funcions.

1/2 octubre- Lema.

Vídeo, paper continuo i colors i folis. Xinxetes de colors.

8/9 octubre- Lema
15/16 octubre

22/23 octubre
29/30 octubre
5/6 novembre-. Hermano Gabriel

Activitat de cohesió de grup( Ulls tapats .Seguir
instruccions del cap de grup per recollir un objecte).
Començ a ser conscient de les meves emocions.
Entrega de qualificacions. Pre avaluació.
Projector.

12/13 novembre- TALLER PALMA EDUCA.
VIOLENCIA DE GÈNERE
17 de novembre- Conec les meves emocions.

Paper i bolígraf.

26/27 de novembre- Sortida Hermano Gabriel
3/4 desembre-.Decorar amb motius nadalenc la
classe
10/11 desembre- Entrega notes. Reflexiones.
17/18 desembre .Preparació de la celebració de
Nadal

Material de decoració i un Betlem.
Notes.
Paper i bolígraf.
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TRIMESTRE: Segon.

CURSO: Primer d’ESO (2018/2019)

TEMES A TREBALLAR

7/8-Las tres pipes. Consciencia emocional.

MATERIAL NECESSARI

Conte. Foli i colors.

14/15 gener -Educació per a la PAU.
21 de gener- Festa de San Sebastià.
28/29 gener- TALLER PALMA EDUCA.
VIOLENCIA DE GÈNERE.

Projector.

4/5 de febrer-Realització d’un sociograma.
Activitat de Cohesió

Motivació i explicació.

11/12 de febrer-Consciència emocional “ Sé
pedir perdón”

Fitxa. Paper i bolígraf.

18/19 de febrer Activitat del calendari.
25/26 de febrer. -veure pel·lícula “ Des
revés”.

4/5 de març.. Continuar amb la pel·lícula.

11/12 de març – Acabar sa pel·lícula i
completar la fitxa

Ordinador, projector i pel·lícula.

Fotocòpies de la fitxa, per posterior posada en comú.

Fotocòpies i bolígraf.

18/19 de març- Test de intel·ligències
múltiples.
25/26 març- Entrega de notes.

TRIMESTRE: Tercer.

CURS: Primer d’ESO (2018/2019)

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI

1/ 2 d’abril Activitat de cohesió de grup.
8/9 d’abril Activitat CARUMANDA

Fitxes i fotocòpies.

15/16 d’abril Excursió son Fornés
29/30 d’abril Quins problemes tens?.

Fitxa fotocopiada.

6/7 maig Activitat de cohesió.

Post-it con diferents missatges ,que s’aferraran en el front.
Després comentaran com s’han sentit.

13/14 de maig Activitat con post-it. Empatitza
amb els sentiments de l’altre
20/21 maig – Cercar informació per preparar el
debat.
27/28 maig-Realitzar un debat. Avantatges i
inconvenients de les noves tecnologies.

Ordinadors de l’aula per cercar informació.
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7 juny-Excursió a Eivissa.

4.2. 2n d’ESO
TRIMESTRE: Primer.

CURSO: Segon d’ESO (2018/2019)

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI

Acollida i normes.

Full d’inici de curs i agenda .

Elecció de delegat.

Fitxa de les característiques de un bon delegat. Funcions.(lectura per
part del tutor).

Pla alumnes repetidors.
Horari personal.

Document institucional.
Full.

Funcions i rols del treball cooperatiu

Pòsters amb els rols i funcions.

Lema del calendari (“Des-iguales”)

Material de la pàgina de pastoral de la institució.
Vídeo Playmobil.

Preavaluació. Entrega de notes i
reflexions

Notes.

Sortida Hermano Gabriel

Taller de violència de gènere

Visita externa. ( Vídeo + sessió ).

Educació emocional.
Tallers de fluids.

Caixa Fòrum.

-Reconeixement d’emocions

Fotocòpies per a grup cooperatiu

Primera avaluació. Entrega de notes.

Notes.

Preparació i ambientació de la
celebració de Nadal.

El baül dels desitjos (2n A)
Carta a Jesús (2nB)
Dinàmica de cohesió.

La Silla

Pla d’acció tutorial

TRIMESTRE: Segon.

CURSO: Segon d’ESO (2017/2018)

TEMES A TREBALLAR
Educació emocional: Vídeo “Por 13 razones.
Experimento social”

MATERIAL NECESSARI

Projecció vídeo.

Educació per a la PAU

Taller sobre els estereotips.

Visita externa UIB

Educació emocional:

Fulla i bolígraf.

-regulació emocional

Full fotocopiable.

-Presa de decisions
-“meteduras de pata”
That’s a musical

Caixa Fòrum.

Visita a TIRME

Ordinadors per cercar informació.

Segona avaluació. Revisió i valoració del
resultats.

TRIMESTRE: Tercer.

CURSO: Segon d’ESO (2017/2018)

TEMES A TREBALLAR
Conciència emocional

MATERIAL NECESSARI
Full fotocopiable

Regulació emocional: “control la preocupació”
Taller de l’energia
Entrega de notes de la tercera avaluació. Reflexió.
Visita guiada per Palma. Reconeixement edificis i
art gòtic.
Llum i color
Sortida final de curs
Avaluació del curs i de les tutories.
Elaboració d’expressions escrites per a la revista
escolar.

Caixa Forum. Gran Hotel

Caixa Fòrum.
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4.3. 3r d’ESO
TRIMESTRE: 1r

CURS: 2018-2019

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI



Acollida i normes



Horari de curso, full de normes.



Fitxa de dades personals i acadèmi-

ques.


Elecció de Delegat i Subdele-

gat del curs.

TUTOR






Elecció de responsables

Lema de curs.

Organització grups de treball

cooperatiu i assignació de rols


Relacions de parella



Carumanda



Avaluació dels resultats

DPT.
ORIENTACIÓ

acadèmics de la preavaluació.


Solidaritat (Operació kilo…)



Cohesió de grup



Violència de gènere (Taller)



Educació emocional (Yo de-

cido)



Lema



Material audiovisual



Guió preparat de pastoral



Pósters de rols



Quadern d’equip



Material audiovisual preparat per el

tutor


Material de la ONG



Butlletí de notes.



Material audiovisual



Dinàmiques del departamento

d’orientació


Material proporcionat per els forma-

dors

ció

Material del departamento d’orienta-

PASTORAL/TUTOR

Pla d’acció tutorial





Hno. Gabriel (2 sessions)

Avaluació dels resultats

acadèmics obtinguts.



Activitat proposada per el Dpt. De

Pastoral.


Material del departament de pastoral



Butlletí de notes.
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CURS: 2018-2019

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI

TUTOR/A

EQUIP
DOCENT

TRIMESTRE: 2n




Diada de la pau

DPT.
ORIENTACIÓ

bració del dia de la Pau en les diferents
etapes.



Consumisme



Educació emocional (Esta en

nuestra mano)



Material audiovisual (videos, mú-

sica, etc)


Material del departamento

d’orientació.


Dinàmiques del departamento



Cohesió de grup



Metodologia d’estudi



Material d’orientació



Prevenció de conductes de risc



Material audiovisual creat per el

(Adiccions físiques i químiques)

TUTOR/A

Circular del centre sobre la cele-



Violència de gènere (Taller)



Prevenció d’assetjament escolar



Avaluació dels resultats

acadèmics.

d’orientació

profesor.


Material proporcionat per els for-

madors



Material audiovisual i dinàmi-

ques del departamento d’orientació



Butlletí de notes.

CURS: 2018-2019

TEMES A TREBALLAR

MATERIAL NECESSARI

TUTOR/A

TRIMESTRE: 3r



Orientació acadèmica



Material del departamento

d’orientació
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Educació emocional (Saber de-

TUTOR/A

DPT. ORIENTACIÓ

cir no)

Material del departament d’orien-

tació.



Videojocs i mòvils



Material preparat per els tutors



Relacions saludables



Material de elaboració propia



Oci saludable



Material d’elaboració pròpia



Cohesió de grup



Dinàmiques del departamento



Violència de gènere (Taller)



Prevenció d’assetjament escolar



Avaluació dels resultats

acadèmics.

d’orientació



Material proporcionat per els for-

madors



Material audiovisual i dinàmi-

ques del departamento d’orientació



Butlletí de notes.

4.4. 4t d’ESO
TRIMESTRE: 1º

TUTOR

ACTIVITATS

 Acollida, horari de curs, normes.
 Neteja a classe i al pati.
 Elecció del delegat i subdelegat
del curs.

CURS: 2018 - 2019
RECURSOS


Horari del curs, full de normes de
convivència.
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Mural d’emocions positives, caixa
 Emocions, companyonia i conscid’emocions, propostes per a la millora de
ència de grup.
professors i alumnes.
 Lema del curs.



Lema i Power Point preparat.

PASTORAL/TUTOR

DEP.
ORIENTACIÓ

 Domund i campanya de Nadal. La

Sobres de Domund, full informatiu de
importància de l’ajuda a qui ens nela campanya de Nadal. Vídeos de Youtube
cessiten.
amb experiències de vida.
 Avaluació dels resultats acadèmics
obtinguts.



Bolletí de notes.


Xerrada sobre relacions sexuals igualitàries (Palma Educa)



Projector i pissarra.



Formularis del test de orientació.


tació
-



Test orientació: Dept. OrienBADYG(2 sessions)
Personalitat (1 sessió)
Hàbits d’estudi (1 sessió)

Hno. Gabriel (1 sessió)


Activitat proposada pel Dept. de Pastoral.
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TRIMESTRE: 2º
ACTIVITATS



Educació per a la pau.

CURS: 2018 - 2019
RECURSOS


Circular del centre sobre la celebració del dia de la Pau a las diferents etapes.

COORDINADOR
4ºESO -BATX

TUTOR


Revisió de treballs i assigna
Material proporcionat pels profestures pendents. Preparació dels glosors de les respectives matèries.
bals.


Treballant emocions.


rols.

Dinàmiques de joc d’intercanvi de


Xerrades de conscienciació

Material proporcionat per la Policia
sobre la salut, l’entorn social i la prii el PAC.
vacitat.

Taller de presa de decisions
(IB JOVE GOVERN)



Projector i pissarra.


Avaluació dels resultats acadèmics obtinguts.



Bolletí de notes.


Documentació preparada per la Co
Xerrada orientativa sobre el
ordinadora del segon cicle d’ESO i Batxifutur acadèmic de l’alumne.
llerat.
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TRIMESTRE: 3º
ACTIVITATS

CURS: 2018 - 2019
RECURSOS


Debat sobre el consumo de
drogues i l’alcohol.


Fitxa sobre els falsos mites sobre el consum de drogues.


Preparació per a la vida. La
importància del Batxillerat.


Experiències d’antics alumnes
del centre.

TUTOR


Material proporcionat pels professors de les respectives matèries.


Avaluació dels resultats acadèmics obtinguts.

ONG/TUTOR


Revisió de treballs i assignatures pendents. Preparació dels globals.


Carumanda.
Conscienciar de la importància de la educació i les dificultats
per accedir a ella.
Elaboració de coques.



Bolletí de notes.


Circular informativa sobre la
tasca d’apadrinament de la ONG.

Carta del nin apadrinat per la
ONG.
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4.1. Amb el Departament d’Orientació
A continuació s’inclou una graella amb totes les activitats previstes per aquest curs 20182019:
ÀMBIT
D'INTERVENCIÓ

PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Jornada orientació
acadèmica (Batx)

Tutoria de preparació
per la transició de 6è
EP a 1r d'ESO

Jornada d'acollida (explicació
horaris, normes, etc),
Dinàmiques de presentació i
Acolliment
cohesió de grup (tots)
de l'alumnat
Ruta de presentació dels espais i del personal del centre
(1r EP i nous alumnes)

Orientació
acadèmica

Tècniques d'estudi (EP i ESO)

Gestió emocional

Tutories d'educació emocional
Programa Amb tots els
sentits (ESO)
Projecte RANA (Infantil i
Primària)

Educació sexual
Dinàmiques de sensibilització
(discapacitat, etc.)
Atenció a la
diversitat

Convivència

ARKA y tapones solidarios
(tots)

CESC (sociograma EP) - final
del trimestre

Dinàmiques de sensibilització (discapacitat, etc.)
Projecte de recollida de
pilotes de tenis (tots)
Intervenció segons els resultats del sociograma
Projecte ICI (ESO)
Tallers IBJove Internet segura (EP i ESO)

Taller de millora de
l'autoestima

Dinàmiques de sensibilització (discapacitat,
etc.)

CESC (sociograma EP)
- segons els resultats
inicials
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5. SEGUIMENT I AVALUACIÍ DEL PAT

5.1. Periodicitat.

5.2. Instruments

Pla d’acció tutorial

6. ANNEXOS DOCUMENTALS
ANNEX 1: Acta de reunió tutorial amb una família
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ANNEX 2: Índex de reunions col·lectives amb les famílies dels alumnes
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ANNEX 3: Protocol d’Acollida de nous alumnes
ANNEX 4: Consell Orientador
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