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1 La tutoria 

1.1.Introducció 
 
La figura del professor tutor va néixer al nostre sistema educatiu amb la Llei General d’Educació de 
1970, i ha anat evolucionant des d’un perfil purament burocràtic fins a convertir-se en el referent dels 
aspectes més educatius de l’activitat docent. 
 
Actualment existeix un model d’acció tutorial inseparable de l’activitat docent, i que queda marcat dins 
de les orientacions de la LOE. 
 
Cal que el tutor conegui i assumeixi els principis bàsics en els que s’ha de recolzar l’acció tutorial a més 
de vetllar per el seu compliment dins de l’equip educatiu.  
Aquests principis són els següents: 
 
• L’educació no es redueix a la instrucció merament cognoscitiva. Cal realitzar una educació integral 
dels alumnes, on també es promocioni  el desenvolupament personal i social, a través del 
desenvolupament de destreses que serveixin a les persones per a relacionar-se millor amb si mateixos, 
amb els demés i amb l’entorn. 
 
•La finalitat de l’educació és el desenvolupament integral de la persona, cal desenvolupar les capacitats 
cognitives, però també les habilitats motrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal i inserció 
social. 
 
• S’educa a persones concretes. Cal que el tutor/a, conegui les característiques particulars dels 
alumnes, i dins del possible, contribuir a que el grup atengui a les aptituds, motivacions i interessos 
diferenciats de cadascú. 
 
• Dins de la comunitat escolar, li correspon al tutor guiar l’evolució de l’alumne per al que fa a 
l’aprenentatge i a la seva maduració personal. Aquesta acció orientadora consisteix en educar per a la 
vida, educar en la capacitat de prendre decisions,  i capacitar per al propi aprenentatge.  
 
• L’àmbit principal d’intervenció del tutor són els alumnes. El tutor ha de conèixer les característiques 
personals dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva pròpia identitat i 
per a poder adaptar a cada cas l’ajuda pedagògica. També cal que contribueixi en preveure, detectar i 
atendre les dificultats d’aprenentatge dels alumnes, a més de facilitar la integració dels alumnes al grup 
classe i al centre. Finalment, cal ajudar als alumnes en la presa de decisions respecte a itineraris 
acadèmics i sortides professionals. 
 
• El tutor treballa amb grups. 
 
• El tutor exerceix la coordinació de l’equip educatiu, en l’avaluació i el seguiment dels alumnes del 
grup, en la convivència i resolució de conflictes, en les activitats d’aprenentatge i per al que fa a la 
informació als pares. 
 
• El tutor és el pont d’unió amb els pares, ha de contribuir a crear unes bones relacions amb les 
famílies, per tal d’intercanviar informació durant el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
 
• L’acció tutorial forma part del currículum. És a dir: a través de l’acció tutorial es contribueix a que els 
alumnes assoleixin alguns dels objectius generals d’etapa. 
 
• Cal planificar l’acció tutorial. Només amb una bona planificació es garanteix la continuïtat de la tasca 
orientadora, l’eficàcia de les actuacions i l’ajustament de les activitats a uns objectius i prioritats que 
responguin a les característiques i les necessitats del centre, nivell escolar i grup d’alumnes. 
Al pla d’acció tutorial, es poden distingir tres nivells de concreció: El nivell normatiu (administració 
educativa), el nivell participatiu (centre educatiu) i el nivell operatiu (tutor).  
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1.2.Marc normatiu de l’ESO 
 
• “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” 
•”Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació” 
Article 57.7 
“L'acció tutorial a l'educació bàsica, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha 
de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l'orientació de caràcter 
personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració 
social. Per a facilitar a les famílies l'exercici del dret i el deure de participar i d'implicar-se en el procés 
educatiu de llurs fills, els centres han d'establir procediments de relació i cooperació amb les famílies i 
els han de facilitar informació sobre l'evolució escolar i personal de llurs fills.” 
 
•”Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria” 
 
Capítol 5 Acció tutorial i orientació 
Article 15 Principis 
“15.1. L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament 
personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i 
professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i 
responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major i millor creixement personal i 
integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica 
positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica de centre. 
L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en un centre educatiu, tot integrant 
les funcions del tutor i les actuacions d’altres professionals i organitzacions.” 
“15.2. El pla d’acció tutorial del centre ha de concretar els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció 
tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir un referent per a la coordinació 
del professorat i pel desenvolupament de l’acció educativa. L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt 
de professorat que intervé en un mateix grup, en tant que l’activitat docent implica, a més del fet 
d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de 
l’alumnat i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els 
alumnes i les alumnes. El centre garantirà la coherència i continuïtat de l’acció tutorial durant 
l’escolarització de l’alumnat.” 
“15.3. Com a part de la formació integral de l’alumnat, l’acció tutorial ha d’organitzar els procediments 
de treball conjunt amb les famílies per a la coordinació i seguiment tant del procés d’aprenentatge, com 
dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i cooperació i d’orientació acadèmica i 
professional.” 
 
Article 16. Organització 
“16.1. A cada grup d’alumnes se li assignarà un tutor o tutora que coordinarà l’acció tutorial del grup i 
es responsabilitzarà de la seva tutoria. En casos específics es pot assignar un segon tutor o tutora, que 
compartirà la tutoria.” 
“16.2. El tutor o tutora és responsable del seguiment de l’alumnat i ha de vetllar especialment per 
l’assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació , a aquests efectes, de tot el professorat 
que incideix en un mateix alumne o alumna. La persona tutora que preferentment ha de ser un/a 
professional amb experiència , ha de tenir cura que l’elecció del currículum per part de l’alumne o 
alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa 
a la seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral.” 
 
Capítol 6 Avaluació i promoció 
Article 18.3. “L’equip docent , coordinat pel tutor del grup, actuarà de manera col·legiada en tot el 
procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin.” 
 
•”Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius” 
 
Article 15. Acció tutorial 

1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la 
seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 
professorat. 
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2. 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/es. 
c) Vetllar per els 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 la 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 de 
centre. 

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en 
els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament , entre les quals, en els 
ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques 
en les empreses. 

 
Article 38. Finalitats i funcions de les tutories 
“1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat del claustre d’un 
centre públic ha d’exercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui. 
2. La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres. Cada alumne o alumna 
té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de l’acció tutorial prevista en el centre, i , com a 
mínim, de les actuacions a),b),c) i d) establertes a l’article 15.2. En els ensenyaments 
professionalitzadors s’ha de preveure també la tutorització de les pràctiques en les empreses dels i les 
alumnes corresponents. 
3. Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de l’acció tutorial 
conjunta sobre el grup tal com estigui prevista en el centre i, com a mínim, del que preveu l’apartat e) 
de l’article 15.2.” 
 
Article 39. Nomenament i cessament de tutors i tutores 
“1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora de centre per un curs acadèmic com a mínim, 
havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. 
2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se , la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió,   
expressament motivada per l’ incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament 
del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 
3. El director o directora informa el consell escolar del centre, i el claustre de professorat del 
nomenament i cessament de tutors i tutores.” 
 
•”Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, 
curs 2010-2011” 
 
“D’acord amb l’article 17 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008), en finalitzar l’etapa el centre ha d’elaborar un document 
orientador per a l’alumne o alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i 
professional, a partir dels fulls de seguiment acadèmic i un cop analitzada l’evolució de l’alumnat al llarg 
de l’etapa i els seus interessos, capacitats i possibilitats. Aquest document orientador ha de tenir un 
caràcter confidencial i el seu contingut té un caràcter informatiu per a les famílies, però no pot ser 
prescriptiu. A partir d’aquest document, i amb l’ajut del tutor o tutora i del professor o professora 
d’orientació, que planificaran activitats d’orientació en el grup classe, tant individuals com col·lectives, 
l’alumnat ha de definir el seu itinerari acadèmic - laboral.” 
 
“En l’ ESO s’ha de dedicar una hora setmanal de tutoria amb el grup classe en cadascun dels cursos. 
Llevat d'altres opcions organitzatives amb els mateixos recursos, els tutors d’ ESO disposaran, per a 
cada grup, de dues hores lectives setmanals de dedicació a les tasques de tutoria, per atendre la 
sessió de tutoria amb el grup classe i fer atencions individualitzades a l’alumnat i entrevistes o reunions 
amb pares, mares o tutors legals.”  
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1.3.Òrgans de tutoria i organització 
 
Organització 
 
• Tot el professorat ha d’exercir les funcions de tutoria 
• Cada alumne té assignat un tutor 
• Cada grup d’alumnes té un tutor 
•El director assigna els tutors de cada grup d’alumnes. 
• Els tutors tenen assignada 1h setmanal destinada a la tutoria d’un grup 
• Els tutors tenen assignada 1h setmanal destinada a reunir-se amb la resta de tutors del mateix nivell     
coordinats per el coordinador pedagògic o el coordinador d’etapa. 
 
Òrgans que participen en la tutoria 
Òrgans pluripersonals: 
 
• El claustre 
El claustre intervé en les directrius de coordinació docent i acció tutorial.  
claustre elabora el Pla d’Acció Tutorial, seguint les directrius del coordinador pedagògic, i les propostes 
dels tutors. 
Les comissions del claustre poden participar en les activitats de tutoria (p.ex: comissió de convivència, 
comissió d’atenció a la diversitat, comissió de projectes, comissió d’activitats festives i sortides...) 
 
• Grup de tutors del mateix nivell 
Cada setmana es reuneixen amb el coordinador pedagògic o el coordinador de cicle per preparar les 
actuacions de tutoria segons el PAT. Aquestes reunions també serveixen per resoldre la problemàtica 
concreta dels grups i dissenyar pautes d’actuació comunes, planificar reunions informatives amb les 
famílies i planificar les reunions del professorat (equips docents, juntes d’avaluació...) 
 
• Equip docent 
L’equip docent és format per tots els professors de crèdits comuns d’un grup classe. La informació que 
proporciona al tutor de grup és fonamental per portar a terme l’acció tutorial. 

 
• Departament d’orientació 
Marc institucional on s’articulen les funcions de tutoria, orientació acadèmica i professional així com una 
determinada oferta curricular adaptada i diversificada mitjançant els programes d’atenció a la diversitat. 
Aquest departament sol ser format per un orientador, professors de pedagogia i professors dels àmbits 
dels programes d’atenció a la diversitat. 

 
Òrgans unipersonals: 
 
•Director : Anomena els tutors 
•Cap d’estudis: Promoure la revisió del PAT, establir dins l’horari setmanal una hora de reunió amb els 
tutors i el coordinador pedagògic i/o coordinador d’etapa, per fer un seguiment de l’acció tutorial, 
convocar una reunió de pares/ mares al començament de curs, per a la presentació del tutor/a i les 
principals característiques del nou curs. 
•Coordinador pedagògic: Contribueix en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial, responsable de coordinar 
l’acció tutorial. 
•Coordinadors d’etapa: Contribueixen en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial, organitza i efectua les 
reunions de tutors juntament amb tots els tutors d’un mateix curs. 
•Professorat (tutor): Realitza el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, contribueix al 
desenvolupament de la seva personalitat i ajuda a la integració social. Facilita a les famílies informació 
sobre el rendiment escolar, i col·labora amb elles en el procés educatiu dels seus fills. 
•Pares, mares o tutors legals: Firmen la carta de compromís (LEC Art.20 i D d’a Art.10), conjuntament 
amb el director. Aquesta carta ha de ser aprovada per el consell escolar, i en ella, es garanteix la 
cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre, i s’acorden els compromisos de 
seguir l’avaluació dels alumnes, acceptar els principis educatius del centre, respectar les conviccions 
ideològiques i morals de la família, adoptar les mesures correctores en matèria de convivència i la 
comunicació entre el centre i la família. 
•Alumnes: Participen en les activitats de tutoria, i es reuneixen amb el tutor individualment. 
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1.4.El tutor 
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1.5.El pla d’acció tutorial 
 
 
• El pla d’acció tutorial esta inclòs dins del Projecte Educatiu 
 
• El coordinador pedagògic estableix les directrius generals 
 
• L’elabora el claustre incorporant les propostes dels tutors 
 
• Els professors tutors l’executen 
 
 
El Pla d’acció tutorial (PAT), és el document on es recullen totes les intervencions relacionades amb la 
tutoria que els tutors i el professorat del centre hauran de realitzar. 
El pla indica la concreció dins l’horari de les sessions de tutoria amb els diferents grups. 
L’Objectiu del PAT, és donar coherència a l’acció tutorial del centre i facilitar orientacions i materials al 
professorat per portar-lo a terme. 
El PAT ha d’estar seqüenciat temporalment al llarg de l’etapa, del cicle i del curs acadèmic. 
És convenient que hi hagi un mestre responsable  i que tot el grup el conegui. 
El pla, s’ha d’avaluar al final de curs, amb un model d’avaluació on es valorin les orientacions i els 
materials emprats. D’aquesta avaluació han de sortir propostes de millora en funció del que ha 
funcionat i el que no. 
 
El Pla d’Acció Tutorial ha d’incloure com a mínim els següents continguts: 
 

a) La normativa bàsica 
b) Concepció de la tutoria al centre 
c) Àmbits d’intervenció de la tutoria 
d) Programació de les activitats en les sessions amb els grups classe 
e) Fitxes i models d’activitats 
f) Criteris i model d’avaluació del PAT 

 
Per al que fa a l’avaluació del Pla, caldrà valorar els següents punts: 
 
•Funcionament del Pla d’Acció Tutorial 
•Programació de les activitats de tutoria 
•Material emprat 
 
La metodologia d’avaluació és duta a terme normalment per els tutors/es a les sessions amb l’alumnat 
a final de curs i durant les últimes reunions del claustre. Consisteixen en tractar els següents punts: 
 
•Aportacions, suggeriments de millora, punts forts i punts febles de les actuacions realitzades i 
funcionament de les reunions setmanals de tutors i tutores. 
•Aportacions sobre les activitats d’obligat compliment que facin referència a la seva idoneïtat, 
adequació, temporització... 
•Aportacions per a la millora dels diferents materials que s’hagin facilitat. 
 
Aquestes valoracions, són anotades per el coordinador pedagògic, coordinador d’etapa, o orientador, 
per a la redacció del PAT del curs següent. 
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2. La tutoria al primer cicle de secundària 

2.1.Context 
 
Al primer cicle de secundària trobem alumnes d’edats compreses entre 12 i 14 anys, que passen de ser 
els alumnes més grans de l’escola primària, a ser els més petits de l’escola secundària, que tenen poca 
cohesió amb el grup i es comencen a conèixer. 
Trobem que els alumnes comencen l’adolescència, que és una etapa de transició de la infància a l’edat 
adulta. En aquest procés els alumnes pateixen canvis físics (pubertat), canvis psicològics, i es 
comencen a forjar una identitat personal. 
Podem dir, que aquests alumnes comencen uns certs desenvolupaments: 
 
• Desenvolupament biològic, amb canvis en la imatge corporal, un comportament sexual, i un cert dol 
per el cos infantil. 
 
• Desenvolupament cognitiu, on tenen dubtes de tot, comencen a desenvolupar el pensament 
hipotètic i deductiu, i la capacitat d’abstracció. 
 
•Desenvolupament de la personalitat, construint una pròpia identitat. 
 
•Desenvolupament social, on tenen més responsabilitats però poca experiència, rebutgen la família i 
necessiten recolzament que troben en els companys, i adopten rols socials. 
 
•Desenvolupament moral, qüestionen el sistema de valors. 
 
Ens trobem davant de persones per el general susceptibles, vulnerables, apassionades, impulsives, 
sexuals, egocèntriques i cercadores de l’autenticitat moral. 
Cal tenir en compte tots aquests canvis que tenen els alumnes i mitjançant les tutories, ajudar-los, 
orientar-los, promoure l’auto coneixement i educar el seu desenvolupament personal i social. 
 
 
Un altre element important són els diferents tipus de diversitat que ens trobem a les aules: 
 
•Diversitat social: segons procedència, nivells d’estudis, medi o societat que els envolta. 
 
•Diversitat personal física. 
 
•Diversitat personal psicològica, segons les capacitats, o els aspectes emocionals. 
 
•Diversitat en l’aprenentatge, segons ritme (lents o ràpids) o segons les habilitats (discapacitats 
motrius). 
 
Cal tenir en compte que existirà aquesta diversitat a les aules i mitjançant les tutories hem d’aconseguir 
dins del possible, que els alumnes es coneguin, es respectin i formin un grup ben cohesionat per a 
afavorir l’aprenentatge. 
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2.2.Inquietuds dels alumnes al primer cicle 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vull conèixer els meus companys 

M’agradaria conèixer la organització del meu centre 

Què estudiaré aquest any? 

Qui ha de ser el nostre representant? 

Quins són els meus drets i deures? 

Quines són les normes de convivència de l’ institut? 

Vull comunicar-me millor 

Vull aprendre a planificar el meu temps 

Estaria bé millorar les meves tècniques d’estudi 

Quina imatge tinc de mi? 

Què és la diversitat? Que són els drets humans? 

Han funcionat bé les tutories? Com es poden millorar? 

Com resoldre en grup els nostres problemes? 

Com preveure i resoldre conflictes? 

M’agradaria estar informat sobre el món de les drogues 

Vull tractar a classe les diferències de gènere i la sexualitat 

M’agradaria tractar la bulímia i l’anorèxia 



Les tutories a secundària; temes, recursos i organització.  Juny 2011 ‐  9 
 

2.3.Recursos per al seguiment individual dels alumnes 

2.3.1.Qüestionaris personals 
 
El qüestionari personal, és una eina molt útil per al tutor, que permet conèixer els alumnes del grup 
classe i dóna unes pautes per a realitzar el seguiment, acompanyament i orientació al llarg del curs 
escolar.  
El qüestionari permet detectar problemes d’estudi o de relació social, donant-nos la possibilitat de 
reconduir les tutories per a tractar certs problemes que puguin ser generals al grup classe. 
Aquest recurs consisteix en una fitxa, que inclou les dades de l’alumne, i una bateria de preguntes 
enfocades a detectar problemes que es puguin tractar a les tutories. 
 
A continuació s’enumeren alguns dels temes que es poden qüestionar, a mode d’exemple: 
 
• Relacions i ambient familiar: amb qui viuen els alumnes, quin és el seu ambient d’estudi, quina 
relació tenen amb els familiars, amb qui tenen més confiança... 
• Relacions amb l’entorn: Barri, equipaments que s’utilitzen, activitats extraescolars, participació en 
associacions... 
•Relacions dins l’ institut: Relacions entre companys, relacions amb els professors, instal·lacions, 
dificultat dels estudis, material, temps de dedicació a les assignatures, resultats obtinguts fins al 
moment, hàbits d’estudi, interessos d’estudi en el futur... 
 
Cal esmentar que aquests qüestionaris es poden enfocar de moltes maneres diferents en funció del 
que es vulgui estudiar dins del grup de tutoria.  
Aquests qüestionaris són molt útils per a intercanviar informació entre el tutor i les famílies i detectar 
problemes dels alumnes. 
 

2.3.2.Fitxa d’auto coneixement 
 
A l’adolescència degut als canvis que els nois i les noies experimenten física, cognitiva i socialment, es 
produeix una ruptura de la identitat infantil junt amb la necessitat d’anar construint una nova imatge. 
La identitat es conforma per la integració d’una sèrie d’elements: el que cadascú pensa de si mateix, el 
que li agradaria ser,  el que els demés creuen de la nostra forma de ser i la imatge amb que s’identifica 
a les persones en funció dels grups als quals pertanyen. 
Proporcionar als alumnes moments que els permetin una reflexió sobre si mateixos, és una forma 
d’ajudar-los a que vagin formant la seva pròpia identitat. Aquesta fitxa, té per objectiu ajudar als 
alumnes a analitzar els elements que conformen la seva pròpia imatge i afavorir la reflexió sobre les 
raons que influeixen en el comportament. 
 
Aquesta fitxa es pot plantejar de diverses maneres, a continuació es descriu una a mode d’exemple: 
 

1. En primer lloc, es plantegen una sèrie de descripcions de personalitats enumerades 
2. A continuació es plantegen les següents preguntes: 

a) Crec que normalment actuo com el nº.....perquè... 
b) Penso que els meus companys em veuen com el nº...perquè... 
c) Em sembla que els meus professors em veuen com el nº...perquè... 
d) M’agradaria que em veiessin com el nº...perquè... 
e) No m’agradaria que em veiessin com el nº...perquè... 
f) Crec que la majoria dels nois i noies de la meva edat solen actuar com el nº... perquè... 
g) Opino que les persones adultes actuen com el nº...perquè... 

 

2.3.3.Vídeo i reflexió individual 
 
Per a la detecció de dificultats dels alumnes i ajudar-los a reflexionar, un bon recurs és passar un vídeo 
curt relacionat amb temes en que puguin estar implicats en aquesta edat els quals puguin derivar en 
situacions complexes (anorèxia, bulímia, drogues, bulling...).  
Aquesta activitat consisteix en visionar el vídeo, posteriorment fer-ne un debat a classe, i finalment de 
forma individual, escriure si s’identifiquen amb la situació, o si coneixen gent que s’hi pogués identificar, 
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i quina és la seva opinió al respecte. Aquesta redacció, s’entrega al tutor i d’aquesta manera, es poden 
detectar problemes i començar a tractar-los, o assessorar els alumnes per a que es posin en contacte 
amb professionals que els puguin ajudar.  

2.3.4.Entrevistes individuals 
 
S’ha de procurar tenir una entrevista individual amb cada alumne de la tutoria, com a mínim un cop per 
trimestre. Un bon moment per a fer-ho pot ser el dia d’entrega de les notes. Crec que és interessant fer 
aquesta reunió un cop per trimestre, perquè permet tractar possibles problemes amb temps, i al final fer 
una valoració de tot el curs.  
Aquestes entrevistes, serveixen per a dur un seguiment i tenir un control del rendiment acadèmic de 
l’alumne, per analitzar i tractar possibles problemes, per resoldre conflictes, intercanviar informació, i 
guiar els alumnes en les preses de decisions tant acadèmiques com personals. 
Per a realitzar una bona entrevista cal seguir els següents passos: 
 
•Preparació 
Al tractar-se d’una entrevista formal, aquesta s’ha de preparar i concertar amb l’alumne prèviament.  
El tutor, ha de tenir preparada tota la informació possible sobre l’alumne, tant a nivell acadèmic, com a 
nivell actitudinal, personal i familiar.  És important tenir informació sobre les relacions i l’ambient 
familiar, les relacions amb l’entorn i les relacions dins de l’ institut de l’alumne, així com informació 
sobre possibles problemes que pugui tenir l’alumne, per això estaria bé disposar del qüestionari 
personal, la fitxa d’auto coneixement i les reflexions individuals sobre els temes tractats a tutoria, a 
l’hora de fer l’entrevista.  
És important escollir un lloc adequat, que garanteixi la intimitat necessària respecte als temes que es 
tractaran. 
Recomanem elaborar un guió on es contemplin els elements que es tractaran durant l’entrevista. 
Aquest guió podria ser el següent: 

a) Comunicació per part del tutor dels motius de l’entrevista 
b) Demanar a l’alumne que expressi la seva percepció del problema o situació intentant 

empatitzar amb l’alumne 
c) Analitzar conjuntament la situació i quins factors poden estar incidint en el problema 
d) Buscar conjuntament possibles solucions 
e) Arribar a acords clars, formular compromisos concrets de millora tant per part de l’alumne com 

per part del tutor (normalment, si els alumnes veuen que nosaltres tenim també un compromís 
envers a ells, es facilita el compliment de la seva part del tracte), i acordar una pròxima 
entrevista per analitzar els progressos realitzats. Es recomana deixar escrits els compromisos 
acordats.  

 
 
•Acció 
Cada entrevista és única, doncs existeixen molts factors que influiran el seu desenvolupament. Tot i 
això, podem potenciar aspectes comuns que ens facilitaran la tasca: 
 

a) Factors comunicatius: Començarem saludant-nos i presentant-nos, s’explicarà el motiu de 
l’entrevista, adaptarem el llenguatge i el contingut de l’entrevista a la capacitat de comunicació 
del nostre alumne, opinarem i demanarem la opinió de l’altre. És important que l’entrevista no 
es converteixi en una mera transmissió d’informació i que en tot moment impliquem al nostre 
interlocutor. 

b) Factors de proximitat: s’aconsella mencionar a l’alumne la confidencialitat de les dades que ens 
proporcionarà. Es recomana mostrar proximitat (que no significa que estiguem d’acord amb la 
situació): contacte visual, assentir amb el cap... 

c) Factors de seguretat: Tenir a ma el màxim d’informació possible, un guió dels temes que es 
tractaran, i escriure els acords als quals s’arriba. 

d) Factor d’implicació: Mostrar disponibilitat per ajudar, implicació en cercar solucions 
 
•Avaluació i seguiment 
Un cop feta l’entrevista, realitzarem un seguiment de l’alumne, observant si es compleixen els acords 
de la reunió. És important mostrar interès, recolzar l’alumne i ajudar-lo dins el possible perquè dugui a 
terme el que s’ha acordat. 
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2.4.Recursos per al seguiment de grup 
 
Els recursos o tècniques de grup son maneres d’organitzar l’activitat del grup sobre la base dels 
coneixements subministrats per la teoria de  la dinàmica de grups. 
Cal remarcar que no tots els recursos serveixen per a tots els objectius, ni es poden utilitzar a tots els 
llocs de la mateixa manera. 
Els recursos de grup tindran sempre el valor que sàpiguen transmetre les persones que els utilitzen. Un 
recurs no es, per si sol, ni bo ni dolent, però pot ser aplicat efectivament, indiferentment o 
desastrosament.  
Per tant, cal tenir en compte el risc de considerar que l’ús d’una recurs és suficient per si mateix per 
obtenir l’èxit desitjat. És doncs molt important la capacitat del tutor d’adaptar aquests recursos a 
contextos determinats, i fer que funcionin correctament.  
 

2.4.1.Exercicis escrits  
 
Existeixen molts llibres i dossiers d’activitats per a realitzar a les tutories, que ens poden 
ajudar en moments determinats (veure bibliografia). No s’ha d’abusar d’aquest recurs, perquè 
es corre el risc que la implicació i motivació dels alumnes disminueixi. 
 
Aquests exercicis, poden ser de reflexió, lectura i comprensió o simplement tests per 
determinar temes a tractar dins les tutories. En la majoria dels casos, és preferible, 
acompanyar els exercicis escrits d’una posada en comú a la classe. 

2.4.2.Vídeos 
 
El vídeo pot ser un bon recurs per a introduir un tema a tractar a classe. També es pot utilitzar 
aquest recurs per a organitzar un debat entorn d’un tema o per explicar una activitat. 
 
• El vídeo curt: Els podem trobar per Internet, i són una bona eina per introduir un tema o 
debat. Es pot treballar durant la mateixa sessió en que s’ha projectat. 
Exemples: 
Per tractar l’anorèxia 
http://www.dailymotion.com/video/x1afac_abkontaktthemirror_ads 
 
Per tractar la diversitat i els drets humans 
http://www.youtube.com/watch?v=-4n-kfyh2LY&feature=related 
 
Per a tractar les drogues 
http://www.youtube.com/watch?v=O8nlRGPRgUY 
http://www.youtube.com/watch?v=oHgowYCaF14 
 
• La pel·lícula: Cal tenir en compte la durada. Es necessitarà més d’una sessió per a realitzar 
l’activitat. Es pot aprofundir més sobre un tema determinat. 
A la següent pàgina es poden trobar diferents recursos didàctics per a tractar temes 
transversals mitjançant el cine: 
http://www.cuadernointercultural.com/recursos-temas-transversales-cine/ 
 

2.4.3.Lectures 
 
•Notícies d’actualitat (Premsa) 
Per a implicar els alumnes a les activitats de tutoria es poden cercar noticies actuals a la 
premsa que estiguin relacionades amb el tema que es vol tractar (o tractar un tema nou en 
funció d’una noticia actual). 
Aquesta activitat es podria plantejar de la següent manera: 
1.Repartir una còpia de la notícia a cada alumne 
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2.Fer que cadascú reflexioni i escrigui el que més li ha sobtat i perquè 
3.Realitzar un debat a classe que introduirà l’activitat que es vulgui tractar 
 
•Lectures preparades per a treballar determinats temes 
El tutor, pot cercar petits textos, en forma d’història o que narrin situacions reals, destinats a 
provocar un debat sobre un tema determinat. 
 

2.4.4.Xerrades i treball en grup 
 
•Xerrades 
Si es té la possibilitat, una de les millors maneres per tractar un tema de tutoria és que vingui 
a parlar-ne una persona experta, o algú que ha viscut alguna situació relacionada. 
D’aquesta manera, els alumnes veuen els temes més propers, i s’hi senten molt més 
identificats. A més, tenen la possibilitat de preguntar directament els seus dubtes a una 
persona experta. 
Existeixen diverses maneres d’encarar una xerrada, a continuació se’n proposen unes 
quantes: 
 

 
a) EXPOSICIÓ TRADICIONAL: El tutor presenta l’expert i fa una petita introducció. L’expert 

exposa un tema davant la classe, i quan finalitza, comença un torn de preguntes per part 
dels alumnes. 
 

b) EXPOSICIÓ OBERTA: El tutor presenta l’expert i fa una petita introducció. L’expert explica 
els temes, interactuant amb el públic, fent preguntes i atenent els dubtes dels alumnes. És 
convenient que hi hagi un moderador, que en aquest cas pot ser el tutor. 
 

c) TAULA RODONA: Un grup d’experts –entre 3 i 6- dialoguen entre si al voltant d’un tema, 
davant la classe. La conversa es desenvolupa en un to informal i amè; cadascú exposa els 
seus punts de vista que poden ser coincidents, complementaris o diferents. La classe actua 
com espectador, tot i que al final de la sessió es pot establir un diàleg general amb la taula 
o un torn de preguntes. 
 

d) ENTREVISTA: Un equip de 2 o 3 alumnes entrevisten a un expert i exposen després a la 
resta de la classe tant les seves respostes com les conclusions que han tret com a equip. 

 
e) ENTREVISTA COLECTIVA: Varis alumnes entrevisten a un expert en presencia de la resta 

de grup que actua com observador; el qüestionari de preguntes que es fan a l’expert ha 
estat elaborada per tots, recollint els interessos de la classe sobre el tema. 

 
•Treball en grup 
Per a tractar els temes de tutoria, és molt positiva la interacció entre els alumnes, perquè 
transversalment es desenvolupa la competència comunicativa, la d’autonomia i d’iniciativa 
personal, augmenta la implicació dels alumnes, i es potencia el coneixement entre els 
alumnes. 
Aquest recurs es pot treballar de les següents maneres: 
 

a) TORMENTA D’IDEES: Es una tècnica eficaç per a crear o produir noves idees. Es basa en 
aquestes suposicions: 
- Tots els membres del grup són capaços de produir idees. 
- Si s’estableix un clima totalment informal i d’absoluta llibertat perquè tothom pugui 

expressar el que se li acudeixi sense inhibicions, és possible que sorgeixin idees riques 
i creatives, que condueixin a trobar millors solucions a un problema. 
 

b) MÈTODE PHILLIPS’66: Un grup gran es divideix en subgrups de sis persones per discutir 
una qüestió en sis minuts, i elaborar una conclusió. La conclusió general s’extreu 
posteriorment dels informes dels subgrups. 
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c) MÈTODE DEL CAS: La classe estudia en grup un cas que presenta breument una situació 

- problema concret. 
 

d) ROLE - PLAY: Varis alumnes dramatitzen una situació real que planteja un problema al 
grup. Els demés actuen com observadors. L’objectiu de la representació és provocar un 
debat general a la classe entorn a un problema concret. 

 
e) SESSIÓ DEL TRIBUNAL: El grup escenifica un problema en forma de judici. Tota la classe 

participa en la preparació de la sessió. 
 

f) PUZLE: Es presenta el tema a tractar per part del tutor a tota la classe. Es creen grups de 
quatre estudiants i se’ls dóna una part diferent del tema a cadascú. Es realitza una lectura 
individual, i posteriorment es reuneixen de quatre en quatre tots els alumnes que hagin 
llegit un mateix tema. En aquesta reunió d’experts, es determinen quins són els punts més 
importants del que s’ha llegit. Finalment es torna al grup inicial, i cada expert explica el que 
ha acordat a la reunió anterior a la resta del grup.  

2.4.5.Tallers 
 
Organitzar un taller pot ajudar a treballar un tema de tutoria mitjançant la cooperació entre els 
alumnes, i ajudar a millorar les seves relacions mentre aprenen. El taller es pot organitzar per 
a realitzar un objecte final (per exemple un mural), o per a realitzar una activitat (com per 
exemple un taller d’expressió corporal amb alumnes adolescents).  
Alguns dels tallers requeriran la col·laboració d’agents externs al centre. 

2.4.6.Exposicions al centre 
 
Realitzar una exposició amb material tractat a les tutories, permet, que tots els alumnes del 
centre puguin informar-se sobre un tema, aprofitant les activitats realitzades per un grup 
determinat. 
No és necessari destinar una sala determinada per exposar aquest material. Els passadissos 
dels centres són la millor sala d’exposicions. 
Amb una bona coordinació entre els mestres tutors, es pot aconseguir exposar durant el curs 
escolar els temes que es considerin més importants, i permetre que tot l’alumnat disposi 
d’aquesta valuosa informació, a més d’educar-los dia a dia. 

2.4.7.Sortides 
Existeix una gran varietat de sortides relacionades amb el món de la tutoria; teatre, cinema, 
museus, fires, ONG’s... Cal però programar-les des de principi de curs, i deixar-les 
enumerades al Pla d’acció tutorial. 
Per a triar la sortida adequada, hem de tenir en compte els següents punts: 
 
• Nivell 
• Tema 
• Objectius  
• Activitats (introductòries i posteriors) 
• Recursos necessaris (materials i econòmics) 
 
Es recomana realitzar una visita prèvia, per poder planificar i temporitzar l’activitat sense 
sorpreses. 
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2.4.8.Recursos virtuals 
 
A les tutories també es pot utilitzar l’aula d’informàtica. Tant per cercar informació, com per 
realitzar visites virtuals, o jugar a jocs educatius. 
Aquests recursos són més engrescadors que els exercicis escrits a l’aula, però tampoc és bo 
abusar d’ells, perquè es perd la interacció cara a cara entre els alumnes. 
Algunes pàgines que poden ser d’interès per a realitzar activitats de tutoria són les següents: 
 
Intermón Oxfam, material educatiu sobre diversitat: 
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3704 
 
Escola de pau (UAB), material educatiu sobre conflictes, drets humans i processos de pau: 
http://escolapau.uab.cat/ 
 
Jordi Collell i Caralt, Carme Escudé i Miquel. Maltractaments i bulling: 
http://www.xtec.es/~jcollell/ 
 
Recursos online per a tutoria: 
http://directory.tutorialonline.biz/dmoz/resource.php?English===http://recursosdidactics.wordpr
ess.com/tag/tutoria 
 

2.4.9.Proposta d’activitats per al primer cicle de secundària  
 
A continuació es proposa una activitat significativa per a diversos punts que cal tractar a les 
tutories de primer cicle de secundària, que poden servir de referència per a realitzar activitats 
semblants a l’aula: 
 
 

1) Per conèixer els companys: 
 
Es fan parelles segons l’ordre de llista; ens presentem, i cadascú comenta una afició que té. 
Es realitzen grups de quatre persones i cada company explica qui és l’altre i a què és aficionat, 
i debaten una afició que puguin tenir en comú. 
Els grups de quatre expliquen davant la resta de companys qui són, les aficions individuals i 
una afició comuna.  
 
 

2) Per conèixer la organització del centre:  
 
Es fa una ruta per tots els espais del centre, i el tutor explica als alumnes per a que serveix 
cadascun d’ells. 
Es fan grups de 4 persones i es reparteix a cada grup el plànol mut del centre. El professor 
escriu a la pissarra tots els serveis de l’ institut, i els alumnes han de marcar-los correctament al 
plànol i explicar per que creuen que serveix cada servei. Posteriorment cada grup exposa 
davant la resta el que ha treballat i s’anoten les coses més interessants. 
Finalment el professor explica correctament cada servei i els ubica en un plànol general. 
 
 

3) Per conèixer les normes de convivència del centre:  
 
Primera part (10’): Cada alumne escriu, breument, el que podria passar si no hi hagués cap 
normativa a l’escola. 
Segona part (20’): En grups de quatre, es discuteix el que cada alumne ha escrit. S’arriben a 
acords sobre els efectes que tindria una situació com aquesta. 
Tercera part(15’): Cada grup exposa davant la resta el que ha treballat. S’anoten les coses més 
interessants. 
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Quarta part (10’): El tutor presenta la normativa del centre i exposa breument els punts més 
significatius. Finalment es convida a tots els alumnes a llegir-se-la. 
 
 

4) Per familiaritzar els alumnes amb els noms de les matèries, dels professors i que 
expressin les seves primeres impressions:  
 
Es demana que disposin per ordre de preferència les diferents matèries. Es demanarà també 
que justifiquin l’elecció de les dues primeres assignatures i les dues últimes, i que expliquin les 
primeres impressions sobre la resta d’assignatures (aspectes positius i negatius). 
 

Matèria Professor/a Primeres impressions 
   
   
   
   

 
Aquestes primeres impressions i preferències, degudament contrastades, poden servir al tutor 
per orientar als professors sobre les tendències dominants del grup respecte a les seves 
assignatures. 
 
 

5) Per escollir un representant: 
 
Primera part (15’): En grup de dos contestarem aquestes qüestions i escriurem la resposta a 
continuació: 
a) Enumera situacions en les quals els ciutadans tenen opinions diferents 
b) Quan ha estat la última vegada que hi ha hagut eleccions? 
c) Quins partits hi ha participat? 
d) Recordo el nom d’alguna persona escollida? Escriu els seus noms. 
 
Segona part (10’) Posada en comú de totes les respostes 
 
Tercera part (35’): El tutor explicarà les funcions dels delegats/des. Escriu les que creguis que 
són més importants en aquest requadre. 
 
Funcions dels delegats 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Un cop omplerta la taula, es presentaran les persones que vulguin ser delegades i es realitzarà 
una votació. En cas que no hi hagi ningú que tregui la meitat més ú de vots, caldrà tornar a fer 
la votació entre les persones més votades, per arribar a la majoria absoluta. 
 
 

6)  Per conèixer els drets i deures dels alumnes: 
 
Amb l’objectiu de que els alumnes coneguin quins són els seus drets i els seus deures, es 
repartiran unes fitxes amb 5 casos diferents que succeeixen dins l’ institut on es violen drets o 
deures dels alumnes.  
Es realitzaran grups de 4 persones, i a cada grup se’ls donarà la part de la normativa on estan 
especificats els seus drets i deures. Un cop tenen tota la informació, es tracta que en grup, 
cerquin quins drets i deures no es respecten a les 5 situacions donades. 
Finalment es posaran en comú les respostes, i el tutor indicarà quines són correctes. 
 
 

7) Per comunicar-se millor / preparar activitats de centre: 
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Un bon exercici pot ser realitzar una assemblea a classe: 
(5’) S’escull un/a moderador/a entre els voluntaris. Si no n’hi ha, es farà per sorteig. 
Posteriorment s’escull un/a secretari/a de la mateixa manera. 
(10’) Cadascú escull un tema que cregui que s’ha de tractar i el secretari ho anota a la pissarra. 
Es trien els quatre o cinc més votats, i el secretari escriu l’ordre del dia definitiu de l’assemblea: 
Ordre del dia: 
1...................................... 
2...................................... 
3...................................... 
4...................................... 
(30’) Es discutiran els punts. El moderador/a anirà donant la paraula entre els alumnes que 
vulguin participar. 
(10’) Al final de la sessió, el secretari anotarà les conclusions més importants a les que s’ha 
arribat. 
 
*Aquest recurs es pot tractar per debatre problemes reals de tutoria a més de la competència 
comunicativa.  
 
 

8) Per treballar l’auto percepció dels alumnes: 
 
Realitza una llista, indicant adjectius per definir-te a tu mateix i una segona llista amb adjectius 
que creus que la resta de grup utilitzaria per definir-te. 
 
Com sóc? Com em veuen els demés? 
  
  
  
  
  

 
Aquesta activitat pot servir al professor com a informació per a les entrevistes individuals amb 
els alumnes i les entrevistes amb els pares. 
 
 

9) Per preveure i resoldre conflictes: 
 
Explicació de les normes de convivència del centre 
Es creen grups de 8 persones i es reparteix una fotocòpia amb un text on es planteja un 
conflicte. 
A cada grup s’assignaran els següents rols: un fiscal, un advocat defensor, un jutge i la resta, 
de jurat. Han de preparar una representació que faran davant de la resta del grup, on caldrà 
arribar a un veredicte final segons les normes de convivència del centre. 
El veredicte ha d’estar degudament raonat, justificat amb proves, i cal tenir en compte que 
poden haver circumstàncies atenuants i agreujants i que la sanció ha de ser una de les 
previstes a les normes de convivència.  

 
 

10) Per aprendre a planificar el temps: 
 
Explicació de com elaborar una bona planificació. 
Realitzar una graella amb l’horari setmanal de les assignatures, activitats extraescolars i temps 
que es dedicarà a l’estudi de les assignatures. 
L’activitat es realitzarà a l’aula d’informàtica, i els alumnes podran cercar com fer una bona 
planificació per Internet, i aprendran a utilitzar bases de dades. 
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/planes_horarios.htm 
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11) Tècniques d’estudi: 
 
Per provocar una reflexió sobre els propis hàbits d’estudi, i detectar quines són les carències i 
els errors que requereixen un recolzament més urgent tant individualment com de grup, 
proposem que els alumnes facin un qüestionari. 
 
Primera part (5’) es realitzarà una explicació de l’activitat, i es repartiran els qüestionaris. 
Segona part (20-25’) Contestació del qüestionari. 
Tercera part (10’) Assignació de puntuació a les respostes, a cada apartat i al total del 
qüestionari. 
Quarta part(10’): Es troben les mitjanes de grup per a cada apartat i del total. 
Cinquena part (10’): Comentaris i conclusions. A partir dels quals es pot decidir de fer alguna 
activitat per a reforçar les carències majoritàries. 
 
Exemple de qüestionari: 
 
Encercla la resposta que s’identifiqui millor a la teva manera d’actuar (M: mai; QM: quasi mai; 
AV: a vegades; QS: quasi sempre; S: sempre) 
Quan hagis respost a totes les qüestions, assigna un valor numèric a les contestacions (M:1; 
QM:2; AV:3; QS:4; S:5) ,troba la puntuació mitja per a cadascun dels apartats i la puntuació 
mitja total de les respostes.  
Després de contrastar els teus resultats amb la resta de la classe, subratlla a cada apartat 
aquell aspecte que estigui més necessitat de millora urgent i indica el que estàs disposat a fer 
per a aconseguir-ho. 
 
A) CONDICIONS MATERIALS 
 
A1- Tinc un lloc fix a casa meva per estudiar. M QM AV QS S 
A2- Procuro que en el meu lloc d’estudi no hi hagi coses que em puguin distreure (sorolls, 
conversacions, música, TV...) M QM AV QS S 
A3- Estudio a la meva taula correctament assegut. M QM AV QS S 
A4- Tinc llum adequada per estudiar sense forçar la vista M QM AV QS S 
A5- Mantinc ventilada l’habitació on estudio M QM AV QS S 
A6- Dormo 8h diàries com a mínim edat M QM AV QS S 
 
B) PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
 
B1- Considero l’estudi com un treball que ha de sotmetre’s a una jornada i horari regulars.        
M QM AV QS S 
B2- Em traço periòdicament un horari en el que planifico el meu temps d’estudi i el meu temps 
lliure M QM AV QS S 
B3- Al meu pla d’estudis incloc períodes de descans M QM AV QS S 
B4- Estudio tots els dies M QM AV QS S 
B5- Abans d’iniciar l’estudi, distribueixo de forma adequada el temps que disposo entre totes 
les matèries que haig de preparar. M QM AV QS S 
B6- Prenc nota de les tasques que haig de realitzar (estudi, exercicis...) per a cada dia i cada 
classe. M QM AV QS S 
B7- Procuro estudiar sempre les mateixes hores. M QM AV QS S 
 
C) ACTITUDS 
 
C1- Si veig que aprenc trobo satisfacció a les activitats relacionades amb l’estudi.  
M QM AV QS S 
C2- Intercanvio opinions sobre les matèries que estudio amb els meus companys o amics.  
M QM AV QS S 
C3- Dedico als estudis més temps del que és estrictament necessari per a poder aprovar. 
M QM AV QS S 
C4- Aconsegueixo que els problemes i preocupacions personals no m’impedeixin estudiar 
correctament. M QM AV QS S 
C5- Aconsegueixo que no em vencin el desànim i els nervis quan tinc molt per estudiar. 
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M QM AV QS S 
C6- Durant les explicacions de la classe mantinc l’atenció sense que em distreguin altres 
assumptes o preocupacions. M QM AV QS S 
C7- M’agrada participar a classe. M QM AV QS S 
C8- Demano aclariments als professors quan no entenc alguna cosa. M QM AV QS S 
C9- Em preocupo per ampliar per el meu compte els coneixements adquirits a classe. 
M QM AV QS S 
C10- Tinc en compte les correccions que em fan els professors als exàmens, als treballs i en 
les intervencions de classe. M QM AV QS S 
 
D) TÈCNIQUES 
 
D1- Als llibres i apunts subratllo les idees i les dades que considero importants.  
M QM AV QS S 
D2- Faig els meus propis resums de tot el que estudio. M QM AV QS S 
D3- Al estudiar un tema normalment faig esquemes del seu contingut. M QM AV QS S 
D4- M’interesso per les il·lustracions i per interpretar els gràfics que apareixen a les meves 
lectures. M QM AV QS S 
D5- Prenc apunts a classe. M QM AV QS S 
D6- Intento passar a net i organitzar els meus apunts tots els dies. M QM AV QS S 
D7- Llegeixo de forma diferent quan es tracta d’alguna cosa que s’ha d’aprendre i quan ho faig 
per simple distracció. M QM AV QS S 
D8- Quan em trobo una paraula que no sé que significa, provo de trobar el sentit amb el 
context, i sinó la busco al diccionari. M QM AV QS S 
D9- Als exàmens, abans de posar-me a escriure, dedico un temps a pensar, ordenar les idees i 
a traçar un esquema del que desenvoluparé. M QM AV QS S 
D10- Abans d’entregar un examen repasso el que he escrit. M QM AV QS S 
 
E) MÈTODE 
 
E1- Per preparar els temes, consulto altres llibres a més dels de text. M QM AV QS S 
E2- Quan utilitzo un llibre per primera vegada utilitzo l’índex per a trobar les coses. M QM AV 
QS S 
E3- Quan estudio un tema, el primer que faig és una lectura ràpida per saber de què es tracta. 
M QM AV QS S 
E4- Si quan estic estudiant trobo que em falten coneixements bàsics per a la comprensió d’un 
tema, procuro adquirir-los abans de començar un nou aprenentatge. M QM AV QS S 
E5- Normalment, faig una ullada prèvia als temes que m’han d’explicar els professors. 
M QM AV QS S 
E6- Intento comprendre el que estudio abans de memoritzar-ho. M QM AV QS S 
E7- Quan estudio intento fer comparacions i establir relacions amb dades de coneixements 
anteriorment adquirits. M QM AV QS S 
E8- Intento conscientment fer ús dels coneixements que he adquirit en una matèria perquè em 
serveixin d’ajut en altres. M QM AV QS S 
 
PUNTUACIÓ MITJANA 
A 
B 
C 
D 
E 
TOTAL 

   
 

12) Per a tractar la diversitat i els drets humans 
 
Activitat a l’aula d’informàtica: 
Primera part (15’): visionat del vídeo sobre drets humans i petit debat 
http://www.youtube.com/watch?v=-4n-kfyh2LY&feature=related 
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Segona part (45’): 
Cercar al directori de drets humans de la pàgina web de l’escola de pau, per a respondre unes 
preguntes realitzades per el tutor. 
http://escolapau.uab.cat/ 
 
També es poden plantejar activitats del següent llibre: 
 
Seminari d’educació per la pau, associació pro drets humans. “Educar en y para los derechos 
humanos”.Libros de la catarata.Madrid.1996. 
 
 

13) Per a tractar temes com les drogues, la diferència de gènere o la sexualitat, o la bulímia i 
l’anorèxia. 
 
Un bon recurs pot ser una xerrada per part d’un entès, o l’explicació d’una vivència relacionada 
amb el tema. 
Posteriorment, es pot plantejar una redacció on els alumnes reflexionin, i un debat a l’aula. 
 
 

14) Per avaluar les sessions de tutoria 
 
Es tracta de fer una reflexió, i valorar totes les activitats que s’han fet, per veure si s’han assolit 
els objectius plantejats, i considerar possibles millores. 
 
Primera part (10’):Explicació de l’activitat, i projecció d’una llista amb totes les activitats 
realitzades a tutoria. 
Segona part (20’): Reflexionar i escriure quins són els tres temes que m’han agradat més i 
perquè. 
Valorar com s’han treballat aquests temes i si m’han servit d’alguna cosa i com es poden 
millorar. 
Tercera part (20’): Posada en comú de les respostes i anotació de les aportacions més 
interessants per part del tutor. 
Quarta part (10’): Escriure l’activitat que t’ha agradat menys i perquè, i proposar un tema que 
t’agradaria tractar a tutoria (entrega anònima al professor) 
 
A partir d’aquesta activitat, el tutor, veurà quines activitats han funcionat, quines no han 
agradat, i tindrà propostes per a fer noves activitats de cara al curs següent. 
 
Aquestes avaluacions es poden realitzar a final de curs, o al final de cada trimestre. 
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2.5.Recursos per a informar i col·laborar amb les famílies 

2.5.1.L’entrevista 
La comunicació entre pares i tutors mitjançant l’entrevista és un mètode per intercanviar 
mútuament informació sobre el procés educatiu dels alumnes. 
La finalitat d’aquesta entrevista és conèixer-se, intercanviar informacions, desenvolupar 
conjuntament un pla d’actuació educativa, tractar els possibles problemes socials i 
d’aprenentatge dels alumnes, i orientar els pares sobre l’educació dels seus fills. 
 
A mode d’exemple, exposem alguns dels temes que cal tractar en aquestes reunions: 
 
Coneixement de la família: 
•Normes, judicis, valors, composició de la família i relacions entre ells 
•Estatus social de la família i professions dels pares 
•Actituds paternes envers els seus fills; càstigs, normes, compromisos, oci... 
 
Coneixement de l’entorn social: 
•Barri 
•Entitats en que participen 
•Amics i relacions de l’alumne 
 
Intercanvi d’informacions entre tutor i família sobre: 
•Auto - concepte de l’alumne  
•Rendiment de l’alumne 
•Hàbits d’estudi de l’alumne 
•Activitats extraescolars i oci de l’alumne 
•Interessos acadèmics de l’alumne 
•Dificultats concretes d’aprenentatge 
•Deures 
•Opcions d’estudi i de treball després de l’ESO 
 
Altres orientacions: 
•Com tractar la pubertat i l’adolescència a casa 
•Com realitzar l’educació sexual 
•Com tractar temes de tabac i drogues 
•Higiene, alimentació i salut 
•Organització i planificació del temps lliure 
 

2.5.2.Informació 
 
Existeixen temes als que els pares demanen orientació als tutors, però no hi ha prou temps 
per a tractar-los durant les reunions. En aquests casos, caldrà facilitar la informació 
necessària per a tractar-los. 
•Com tractar la pubertat i l’adolescència a casa: 
http://victorcuevas.es/educadores21/wp-content/uploads/2007/09/tutor/guiapadres.pdf 
•Com realitzar l’educació sexual: 
http://www.xtec.es/~imarias/sexaf.htm 
•Com tractar temes de tabac i drogues: 
Programes de la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra 
Altres programes de prevenció i informació: 
http://www.sosdrogas.com/prevencion/prog_prevencion2.es.html 
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2.5.3.Carpeta de seguiment individual 
 
És important que el tutor disposi d’una carpeta amb tota la informació tutorial que es va generant de 
cada alumne durant el curs, per a poder disposar d’ ella a les xerrades amb els pares o tutors legals. 
En aquesta carpeta es guardaran els següents documents: 
 
•Fitxes informatives dels alumnes que ens proporcionen dels centres de primària. 
 
•Actes de les reunions individuals amb els alumnes. 
 
•Actes de les reunions amb els pares o tutors legals. 
 
•Documents realitzats per els alumnes a tutoria de forma individual: qüestionaris individuals, fitxa d’auto 
– coneixement... 
 
•Còpies dels expedients i sancions en cas que n’hi hagi. 
 
•Registre de faltes d’assistència.  
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3.Organització tutorial del centre de pràctiques 

3.1.Organització tutorial del centre 
 
•Qualsevol professor/a de crèdits comuns de l’Equip Docent pot assumir la tutoria d’un grup d’alumnes. 
•Sempre que sigui possible cada grup classe tindrà el mateix tutor/a en els dos cursos del cicle. Això 
afavoreix el coneixement de l’alumnat per part del tutor/a i el  seu seguiment al llarg del cicle. Els tutors 
són assignats per l’equip directiu. 
•Les tasques que han de desenvolupar les recull el RRI del centre de pràctiques: 
 

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 
b) Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament , aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup 
d’alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l’avaluació dels seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 
d) Tenir cura, juntament amb el secretari/a, de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius 

dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels 
alumnes. 

e) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels alumnes. 
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per 

informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars. 
g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 
h) Aquelles altres que el/la director/a de l’ institut li encomani o que li pugui  atribuir el 

Departament d’Ensenyament. 

•Dins de l’organització de la tutoria en tota l’etapa de secundària  es destinen dues hores setmanals en 
l’horari lectiu del tutor; una hora amb la tutoria del grup classe i una hora a la coordinació, la preparació, 
el seguiment, l’avaluació, les entrevistes i la planificació de la tutoria.   

•El conjunt de tutors de cada nivell es reuneixen setmanalment amb el/la coordinador/a de cicle per 
preparar les sessions de tutoria basant-se en la programació del PAT, concretant els continguts de les 
sessions de tutoria atenent les necessitats dels diferents grups. 
Aquestes reunions també serveixen per resoldre la problemàtica concreta dels grups i dissenyar pautes 
d’actuació comunes, planificar les reunions informatives amb les famílies i planificar les reunions del 
professorat (equips docents, juntes d’avaluació...) 
 
•L’equip docent és format per tots els professors de crèdits comuns d’un grup classe. La informació que 
proporciona al/la tutor/a de grup és fonamental per portar a terme l’acció tutorial. 
Per tal de potenciar una diagnosi precoç dels problemes i la possibilitat d’intervenir en la recerca de 
solucions, s’ha creat un espai de coordinació de l’equip docent. Aquest es reuneix periòdicament, per 
tal de fer el seguiment de cada alumne/a i traspassar i fer assequible la informació recollida, i prendre 
les decisions adients. 
 
•La coordinació de l’acció tutorial és responsabilitat de la Coordinació Pedagògica del centre. El/La 
coordinador/a es reuneix setmanalment amb els coordinadors de cicle per tal de planificar les reunions 
de tutors i d’equips docents. 
 
•Les sessions de tutoria amb el grup classe son d’una hora setmanal fixada dins l’horari dels alumnes i 
del professor/tutor. 
Els temes a tractar d’aquestes sessions els proposen i consensuen els coordinadors i tutors . 



Les tutories a secundària; temes, recursos i organització.  Juny 2011 ‐  23 
 

3.2.Planificació de les activitats del 1r cicle de secundària al PAT del centre 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TUTORIA A PRIMER D’ ESO 
TRIMESTRE CONTINGUTS 

 
 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ Acollida dels alumnes 
▪ Presentació i informació general del centre 
▪ Recollida de dades dels alumnes 
▪ Coneixement dels companys del grup 
▪ Les normes. 
▪ Elecció de delegats 
▪ Sortida de tutoria: “Anem  al Suí:organització, neteja... 
▪ Conèixer la biblioteca  
▪ Teatre en l’educació 
▪ Som un grup 
▪ Els  conflictes: prevenció i resolució 
▪ Pla d’emergència.  
▪ Preparació de l’avaluació 

 
 
 
 
 

SEGON TRIMESTRE 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels resultats del 1r trimestre 
▪ Planificació del treball a casa 
▪ Resolució de conflictes: Diferenciar la violència del conflicte. 
▪ Les qualitats de les persones 
▪ Seguretat viària 
▪ Saber escoltar  
▪ Discriminació per raó de gènere  
▪ Valoració del pla d’emergència 
▪ Preparació de la festa esportiva 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels resultats del 2n trimestre 
▪ Preparació i valoració de la festa de sant Jordi 
▪ Seguretat a Internet 
▪ Preparació del crèdit de síntesi 
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PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TUTORIA A SEGON D’ ESO 
TRIMESTRE CONTINGUTS 

 
 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ Acollida dels alumnes 
▪ Qüestionari de dades personals. Autoritzacions: 
     Sortides i imatge 

▪ Conèixer als companys del grup 
▪ Escoltar els altres 
▪ Elecció de delegat/da 

▪ Auto ‐ coneixement : emocions i estats d’ànim 

▪ Preparació i valoració del dia de la ciència 
▪ Preparació de l’avaluació del grup 
▪ La importància de la cooperació 
▪ Violència de gènere: Pel·lícula 

 
 

SEGON TRIMESTRE 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels resultats del 1r trimestre 
▪ Com responem als conflictes? 
▪ Obra de teatre “Compte amb mi” 
▪ Programa d’autoavaluació d’habilitats d’estudi 
▪ Valoració del pla d’emergència 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels resultats del 2n trimestre 
▪ Preparació i valoració de la festa de Sant Jordi 
▪ Una etapa de canvis: L’adolescència 
▪ Xerrada: Afectivitat i sexualitat 
▪ Preparació del crèdit de síntesi 
▪ Resolució de conflictes 
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4. Anàlisi i millora del la planificació d’activitats de primer cicle al PAT del centre de 
pràctiques 

4.1.Anàlisi de les activitats 
 
Aspectes analitzats: 
 
-Correcta ubicació dins la planificació 
-idoneïtat 
-adequació al curs i als alumnes 
-temporització correcta 
-foment del treball en grup 
-Desenvolupament transversal de varies competències 
-Motivació dels alumnes 
 
 

Anàlisi de les activitats realitzades a Primer d’ ESO 
 
 

Activitat 

 

 
 

Suggeriments 

▪ Acollida dels 
alumnes 

►Correcta 
ubicació en el 
temps. 
Activitat 
imprescindible. 

  El mateix dia realitzar alguna 
de les activitats de 
coneixement dels companys 
de grup 

▪ Presentació i 
informació 
general del 
centre 

►Realitzar una 
visita a les 
instal·lacions 
del centre és 
molt positiu 
perquè els 
alumnes 
s’orientin des 
del principi. 

  Durant aqueta mateixa 
sessió es podria explicar la 
normativa del centre. La 
visita es podria plantejar en 
forma de joc. 

▪ Recollida de 
dades dels 
alumnes 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
de cara a les 
reunions amb la 
família 

►Caldria que 
durant aquesta 
sessió els 
alumnes 
omplissin una 
fitxa d’auto 
coneixement, 
perquè el tutor 
els conegui 
millor. 

 Durant aquesta sessió 
realitzar també una fitxa 
d’auto coneixement. 

▪ Coneixement 
dels companys 
del grup 

  ►Aquesta 
sessió hauria 
d’anar 
juntament amb 
la d’acolliment 
dels alumnes o 
el dia següent. 

Realitzar aquesta activitat el 
mateix dia d’acolliment dels 
alumnes. 

▪ Les normes.  ►Seria positiu 
que aquesta 
activitat anés 
lligada a la de 
presentació i 
informació 

 Plantejar una activitat que 
englobi la presentació i 
informació del centre i les 
normes. 
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general del 
centre. 

▪ Elecció de 
delegats 

►La sessió es 
planteja amb 
una introducció 
on s’expliquen 
les funcions 
dels delegats 

  Es podria iniciar la sessió 
amb un vídeo sobre el procés 
democràtic 

▪ Sortida de 
tutoria: 
“Excursió  al 
Suí” 

►Es tracta 
d’una bona 
activitat per al 
coneixement i la 
cohesió del 
grup 

  Un cop al cim, plantejar 
activitats i jocs de relació 
entre els alumnes 

▪ Conèixer la 
biblioteca  

 ►Caldria 
plantejar 
aquesta 
activitat 
conjuntament 
amb la de 
coneixement 
del centre 

►Es poden 
treballar més 
competències 
amb aquesta 
activitat. 
No es planteja 
l’activitat per al 
treball en grup 

Organitzar una activitat de 
recerca amb grups 
cooperatius 

▪ Teatre  ►Obra de 
teatre que tracta 
sobre els amics. 
Molt adequat 
per al curs. 

  Derivar alguna altre activitat 
en funció d’aquesta. 

▪ Som un grup ►És important 
que els alumnes 
siguin capaços 
d’entendre que 
les relacions 
entre els 
humans fan 
possible que hi 
hagi una 
societat on tots 
puguem 
realitzar-nos 
com a persones 
sociables i en 
relació contínua 
amb els altres 

   

▪ Els  
conflictes: 
prevenció i 
resolució 

  ►Es planteja 
l’activitat com 
un exercici de 
classe escrit 
poc 
engrescador 
per als alumnes

És molt recomanable utilitzar 
les activitats del següent 
llibre: 
M. Carme Boqué i 
Torremorell. ”Guia de 
mediació escolar”. Dossiers 
rosa senat. Barcelona. 2002. 
I també les pàgines web: 
http://escolapau.uab.cat/ 
http://www.xtec.es/~jcollell/
 

▪ Pla 
d’emergència.  

►És un tema 
que em sembla 
imprescindible 
tractar, i 
considero que 

  Es pot realitzar algun tipus de 
simulacre 
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esta ben 
plantejat 
explicar-ho ja 
des del primer 
moment als 
alumnes de 1r 
d’ ESO 

▪ Preparació de 
l’avaluació 

    

▪ 
Autoavaluació: 
reflexió i 
anàlisis dels 
resultats del 1r 
trimestre 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
per a la reunió 
amb els pares i 
les reunions 
individuals amb 
els alumnes 

   

▪ Planificació 
del treball a 
casa 

  ►Es podrien 
desenvolupar 
més 
competències 
amb aquesta 
activitat (com 
per exemple 
recursos TIC) 

Cercar per Internet pàgines 
que expliquin com fer una 
bona planificació, i realitzar 
una planificació amb 
programes de bases de 
dades. 

▪ Resolució de 
conflictes: 
Diferenciar la 
violència del 
conflicte. 

  ►És un tema 
que ja s’ha 
tractat al primer 
trimestre. Si es 
torna a fer, cal 
plantejar-ho 
d’una manera 
molt diferent 

Si el centre disposa d’un/a 
mediador/a, aquest podria 
realitzar una xerrada als 
alumnes de com resoldre els 
conflictes. 

▪ Les qualitats 
de les 
persones 

  ►Tema tractat 
només amb 
exercicis a 
l’aula. Crec que 
hi ha temes 
que poden 
interessar més 
als alumnes o 
ser més útils 
per ells. 

Substituir aquest tema per un 
altre que escullin els 
mateixos alumnes i el tutor 
consideri interessant. 

▪ Seguretat 
viària 

►És un tema 
interessant, i 
molt 
engrescador, 
perquè es 
realitza una 
sortida a un 
circuit de karts 

  Realitzar una sessió prèvia 
teòrica. 

▪ Saber 
escoltar  

►Activitat molt 
encertada per a 
aquesta edat. 

  Es pot complementar, amb 
exercicis, per que es 
concentrin més i interpretin 
millor el que llegeixen. 

▪ Discriminació 
per raó de 
gènere  

  ►Es tracta 
plantejant 
exercicis escrits 
a l’aula i un 
debat 

Crec que estaria millor 
plantejar l’activitat amb treball  
cooperatiu, analitzant, 
reflexionant i debatent sobre 
notícies de premsa escrita 
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relacionades. 
▪ Valoració del 
pla 
d’emergència 

  ►Aquesta 
activitat 
s’hauria de fer 
a la sessió 
següent de 
l’explicació del 
pla 
d’emergència 

Es pot plantejar l’activitat fent 
una assemblea (amb un 
moderador, un secretari, fent 
un ordre del dia i anotant les 
conclusions) 

▪ Preparació de 
la festa 
esportiva 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració 
amb les 
activitats del 
centre 

   

▪ 
Autoavaluació: 
reflexió i 
anàlisis dels 
resultats del 2n 
trimestre 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
per a la reunió 
amb els pares i 
les reunions 
individuals amb 
els alumnes 

   

▪ Preparació i 
valoració de la 
festa de sant 
Jordi 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració 
amb les 
activitats del 
centre 

   

▪ Seguretat a 
Internet 

►Tema molt 
important a 
tractar en 
aquestes edats, 
que a més 
engresca molt 
els alumnes. 

   

▪ Preparació 
del crèdit de 
síntesi 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració 
amb les 
activitats del 
centre 
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Anàlisi de les activitats realitzades a 2n d’ ESO 
 
 

Activitat 

  

 
 

Suggeriments 

▪ Acollida dels 
alumnes 

►Correcta 
ubicació en el 
temps. 
Activitat 
imprescindible. 

   

▪ Qüestionari de 
dades personals. 
Autoritzacions: 
     Sortides i 
imatge 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
de cara a les 
reunions amb la 
família 

►Caldria que 
durant aquesta 
sessió els 
alumnes omplissin 
una fitxa d’auto 
coneixement, 
perquè el tutor els 
conegui millor. 

 Realitzar també 
una fitxa d’auto 
coneixement 

▪ Conèixer als 
companys del 
grup 

  ►Així com a 1er 
d’ ESO, aquesta 
era una activitat 
imprescindible, a 
2n no té tant de 
sentit perquè la 
majoria dels 
alumnes ja es 
coneixen 

 

▪ Escoltar els 
altres 

  ► Activitat ja 
realitzada a 1er d’ 
ESO. 

Tractar algun 
tema que els 
alumnes no hagin 
fet a primer d’ 
ESO, i que pugui 
ser del seu 
interès. 

▪ Elecció de 
delegat/da 

►La sessió es 
planteja amb una 
introducció on 
s’expliquen les 
funcions dels 
delegats 

  Es podria iniciar la 
sessió tractant el 
procés democràtic 

▪ Auto - 
coneixement : 
emocions i 
estats d’ànim 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
de cara a les 
reunions amb la 
família i conèixer 
els alumnes. 

►Seria millor 
plantejar aquesta 
activitat juntament 
amb el qüestionari 
personal, perquè 
el professor 
disposi d’aquesta 
informació quan 
abans millor 

 No només 
tractaria les 
emocions i l’estat 
d’ànim, sinó amb 
quines 
personalitats 
s’identifiquen, 
com creuen que 
els veuen els 
demés i com es 
agradaria que els 
veiessin.  

▪ Preparació i 
valoració del dia 
de la ciència 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració amb 
les activitats del 
centre 
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▪ Preparació de 
l’avaluació del 
grup 

    

▪ La importància 
de la cooperació 

►Es plantegen 
activitats de 
treball cooperatiu 

  El recurs del puzle 
pot ser interessant

▪ Violència de 
gènere: 
Pel·lícula 

►El visionat 
d’una pel·lícula és 
un element 
engrescador i que 
pot connectar bé 
amb els alumnes 

 ►Cal planificar bé 
el temps per a 
poder visionar tota 
la pel·lícula i 
reflexionar sobre 
els temes que s’hi 
tracten. 

Cercar pel·lícules 
curtes o 
seleccionar 
fragments 
interessants. 
Realitzar una 
sessió posterior 
per a reflexionar 
sobre el tema, o 
anar comentant 
els fragments 
durant la mateixa 
sessió. 

▪ Autoavaluació: 
reflexió i anàlisis 
dels resultats del 
1r trimestre 

►És molt 
important tenir 
aquestes dades 
per a la reunió 
amb els pares i 
les reunions 
individuals amb 
els alumnes 

   

▪ Com responem 
als conflictes? 

  ► Activitat ja 
realitzada a 1er d’ 
ESO dues 
vegades 

Tractar algun 
tema que els 
alumnes no hagin 
fet a primer d’ 
ESO, i que pugui 
ser del seu 
interès. 

▪ Obra de teatre 
“Compte amb 
mi” 

►La sortida és un 
element molt 
engrescador, el 
tema (comunicar-
se amb la família) 
és molt adequat. 

  Es pot reflexionar 
sobre el tema en 
una sessió 
posterior. 

▪ Programa 
d’autoavaluació 
d’habilitats 
d’estudi 

►És bàsic que 
els alumnes vegin 
que han de 
millorar en les 
seves tècniques 
d’estudi. 

 ►Aquesta 
activitat s’ha de 
realitzar amb la 
intenció de tractar 
les mancances 
generals en 
sessions 
posteriors a més 
de l’auto 
coneixement dels 
alumnes 

Realitzar com a 
mínim una sessió 
posterior per a 
tractar els punts 
febles generals 
dels hàbits 
d’estudi del grup. 

▪ Valoració del 
pla d’emergència 

 ►Els alumnes ja 
han tractat el pla 
d’emergència a 
1er d’ ESO, però 
no està de més 
tornar a repassar-
lo. 

►Aquesta 
activitat s’hauria 
de fer a la sessió 
següent de 
l’explicació del pla 
d’emergència 

Cal plantejar 
l’activitat de forma 
diferent que quan 
ho van tractar a 
1er d’ ESO. 

▪ Autoavaluació: 
reflexió i anàlisis 

►És molt 
important tenir 
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dels resultats del 
2n trimestre 

aquestes dades 
per a la reunió 
amb els pares i 
les reunions 
individuals amb 
els alumnes 

▪ Preparació i 
valoració de la 
festa de Sant 
Jordi 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració amb 
les activitats del 
centre 

   

▪ Una etapa de 
canvis: 
L’adolescència 

►La informació 
derivada 
d’aquesta activitat 
és molt útil per al 
tutor quan es 
reuneixi 
individualment 
amb els alumnes 

►Aquesta 
activitat s’hauria 
de plantejar al 
primer trimestre 
per detectar 
possibles 
problemes 
individuals. 

 Realitzar aquesta 
sessió al primer 
trimestre 

▪ Xerrada: 
Afectivitat i 
sexualitat 

►El recurs de les 
xerrades és molt 
interessant 

  Fer una sessió 
prèvia per 
preparar 
preguntes sobre 
els dubtes que 
puguin tenir els 
alumnes i introduir 
el tema. 

▪ Preparació del 
crèdit de síntesi 

►Una de les 
funcions de les 
tutories és la 
col·laboració amb 
les activitats del 
centre 

   

▪ Resolució de 
conflictes 

  ► Activitat ja 
realitzada a 1er d’ 
ESO dues 
vegades i a segon 
d’ ESO 1 vegada 
al segon trimestre 

Tractar algun 
tema que els 
alumnes no hagin 
fet, i que pugui ser 
del seu interès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les tutories a secundària; temes, recursos i organització.  Juny 2011 ‐  32 
 

Aspectes generals detectats en l’anàlisi: 
 
• Programació força desordenada 
No es veu massa ordre de les activitats de la programació, una manera d’ordenar-la podria ser 
programant cada trimestre enfocat a una temàtica, de manera que els alumnes puguin consolidar els 
coneixements i tractar-los com cal. 
 
• Temes que falten per tractar 
  
- Drets i deures dels alumnes 
- Diversitat 
- Drets humans 
- Les drogues 
- Bulímia i l’anorèxia 
- Avaluació de les tutories 
 
• Manca de diversitat de recursos 
 
Recursos utilitzats: 
 
-Exercicis escrits  
-Lectures  
-Debats  
-Treball en grup  
-Vídeos i pel·lícules 
-Xerrades 
-Sortides 
 
Recursos que poden millorar les tutories:  
 
- Treballar notícies 
- Tallers 
- Exposicions al centre 
- Recursos virtuals 
- Jocs 
- Més xerrades 
- Més sortides 
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4.2.Propostes de millora 
 

a) Les propostes de millora, es plantegen en forma d’una nova planificació, on s’inclouen noves 
activitats, es modifica l’ordre de les sessions i la manera de plantejar les activitats existents.  

 
b) Aquesta nova planificació pretén millorar les mancances que s’han detectat a l’anàlisi, i alhora, 

organitzar les tutories per temàtiques que duraran tot un trimestre. 
 

La organització de la programació segons temàtiques es podria realitzar de la següent manera: 
 

1er d’ ESO 
•Trimestre1: Acollida i coneixement del grup 
•Trimestre2: Diversitat, drets humans i resolució de conflictes 
•Trimestre3: Seguretat a Internet i seguretat vial 

 
2n d’ ESO 
•Trimestre1: Violència de gènere i discriminació de gènere 
•Trimestre2: Tècniques d’estudi 
•Trimestre3: L’adolescència 

 
c) A més, s’intentarà que hi hagi un seguit d’activitats de reflexió individual al principi i al final de 

cada trimestre: 
 

Activitats de reflexió al començament del trimestre 
Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels resultats del trimestre anterior. 

 
Activitats de reflexió al final del trimestre 
Entrevistes individuals i repartiment de notes. 

 
d) Al final de cada curs, es realitzarà una sessió d’avaluació de les tutories, perquè els alumnes 

puguin donar la seva opinió i participar en el disseny de les sessions futures. 
 

e) Planificar tenint en compte les sessions disponibles: 
Segons la ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s’estableix  el calendari escolar 
dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, Art 
3. I Art.5, les classes comencen el 7 de setembre i acaben el 22 de juny, amb 2 setmanes de 
festa per Nadal, una setmana al febrer (que l’any que bé serà de lliure disposició), i una 
setmana a l’abril (setmana santa), a més de dos dies de lliure disposició del centre. Segons 
aquest còmput, disposem aproximadament de 36 setmanes de curs, que són 12 setmanes per 
trimestre. Cada setmana té una sessió de tutoria, per tant hem de planificar 12 sessions per 
trimestre.  
Cal dir que aquestes sessions planificades són orientatives, i que amb les reunions de tutoria 
d’equips docents, s’anirà perfilant el recorregut real en funció de l’evolució dels grups. 
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Programació proposada: 
 

PROGRAMACIÓ PROPOSADA DE LES ACTIVITATS DE TUTORIA A PRIMER D’ ESO 
TRIMESTRE ACTIVITAT TIPUS D’ACTIVITAT 

 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(Acollida i 

coneixement del 
grup) 

▪ Acollida dels alumnes 
Autoritzacions: 
             Sortides i drets d’imatge 

Xerrada tutor 

▪ Coneixement dels companys de grup Activitats en grup 
▪ Presentació i informació general del 
centre 

Visita i joc 

▪ Les normes del centre Exercici d’aprenentatge cooperatiu 
▪ Recollida de dades dels alumnes i fitxa 
d’auto coneixement 

Exercicis individuals 

▪ El procés democràtic i elecció de delegats Activitat en grup 
▪ Excursió al Sui Sortida i jocs 
▪ Teatre Sortida 
▪ Sessió posterior al teatre Debat 
▪ Som un grup Activitats d’aprenentatge cooperatiu 
▪ Pla d’emergència Simulacre 
▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 1er trimestre 

Entrevistes individuals 

 
 
 
 
 

SEGON 
TRIMESTRE 

(Diversitat, drets 
humans i 

resolució de 
conflictes) 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels 
resultats del 1r trimestre 

Exercici individual 

▪ La diversitat Vídeo i debat 
▪ Sortida al museu etnològic de Barcelona Sortida 
▪ Preparació dia de la diversitat Activitat en grup 
▪ Dia de la diversitat Activitat per a tots els cursos de 1er 

d’ ESO 
▪ Tipus de diversitats Anàlisis de notícies 
▪ Els drets humans Lectura i exercicis en grup 
▪ Resolució de conflictes Rol play del tribunal 
▪ Conèixer el mediador escolar Xerrada 
▪ Saber escoltar, saber interpretar Exercicis individuals i en grup 
▪ Preparació festa de carnestoltes Participació en activitats del centre 
▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 2n trimestre 

Entrevistes individuals 

 
 

 
 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(Seguretat a 

Internet i 
seguretat vial) 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels 
resultats del 2n trimestre 

Exercici individual 

▪ Preparació de la festa de St. Jordi Participació en activitats del centre 
▪ La seguretat a Internet Web quest 
▪ Preparació de l’entrevista col·lectiva a un 
expert en seguretat a Internet 

Activitat en grup 

▪ Entrevista col·lectiva a un expert en 
seguretat a Internet 

Xerrada – Entrevista col·lectiva 

▪ Seguretat vial Lectura i activitats en grup 
▪ Sortida seguretat vial Sortida 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Valoració de les sessions de tutoria Assemblea (moderador, secretari, 

acta...) 
▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 3r trimestre 

Entrevistes individuals 
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PROGRAMACIÓ PROPOSADA DE LES ACTIVITATS DE TUTORIA A SEGON D’ ESO 
TRIMESTRE ACTIVITAT TIPUS D’ACTIVITAT 

 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE ( la 

violència de 
gènere i la 

discriminació de 
gènere) 

▪ Acollida dels alumnes 
Autoritzacions: 
             Sortides i drets d’imatge 

Xerrada tutor 

▪ Qüestionari de dades personals  i fitxa 
d’auto – coneixement. 

Exercicis individuals 

▪ Elecció de delegat/da  Activitat en grup 

▪ Preparació i valoració del dia de la ciència Participació en activitats del centre 

▪ Violència de gènere: Pel·lícula Pel·lícula  
▪ Debat sobre la violència de gènere Debat 
▪ La discriminació de gènere Activitats en grup 
▪ Realització de murals sobre la violència 
de gènere que s’exposaran al centre

Activitat en grup i exposició 

▪ Espot contra l’anorèxia i debat Vídeo i debat 
▪ Taula rodona amb experts i persones que 
han patit anorèxia o bulímia 

Taula rodona 

▪ Reflexions individuals sobre la taula 
rodona de la sessió anterior 

Exercicis individuals 

▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 1er trimestre 

Entrevistes individuals 

 
 
 
 
 
 

SEGON 
TRIMESTRE 
(tècniques 
d’estudi) 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels 
resultats del 1r trimestre 

Exercici individual 

▪ La comunicació amb la família Activitats en grup 
▪ Obra de teatre “Compte amb mi” Sortida (tracta sobre la comunicació 

amb la família) 
▪ Programa d’autoavaluació d’habilitats 
d’estudi 

Exercici individual i posada en comú 

▪ Planificació del treball Recursos TIC 
▪ Tècniques d’estudi Activitat en grup 
▪ Sortida virtual: tècniques d’estudi Recursos TIC 
▪ Ergonomia i el lloc de treball Activitat en grup 
▪ Neteja de l’aula Activitat en grup 
▪ Preparació festa de carnestoltes Participació en activitats del centre 
▪ Preparació festa de carnestoltes Participació en activitats del centre 
▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 1er trimestre 

Entrevistes individuals 

 
 
 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

(L’adolescència) 

▪ Autoavaluació: reflexió i anàlisis dels 
resultats del 2n trimestre 

Exercici individual 

▪ Preparació de la festa de Sant Jordi Participació en activitats del centre 
▪ Una etapa de canvis: L’adolescència Activitats en grup 
▪ Xerrada: Afectivitat i sexualitat Xerrada llevadora 
▪ Activitats sobre la xerrada Activitats en grup 
▪ Xerrada: Les drogues Xerrada 
▪ Activitats sobre la xerrada Activitats en grup 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Preparació crèdit de síntesi Participació en activitats del centre 
▪ Valoració de les sessions de tutoria Assemblea (moderador, secretari, 

acta...) 
▪ Entrevistes individuals i repartiment de 
notes 3r trimestre 

Entrevistes individuals 
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5.Conclusions 
 
L’acció tutorial és fonamental per a l’educació integral dels alumnes, i per a la seva orientació durant 
l’etapa educativa de l’adolescència. 
Al llarg de la secundària, els alumnes estan en una etapa de la seva vida on tenen molts dubtes, en la 
qual es qüestionen el sistema de valors i es desenvolupen tant moralment com socialment. Però 
sobretot, es tracta d’una etapa on es forjaran una identitat pròpia. En aquesta edat, els alumnes es 
recolzen amb els companys, però aquest recolzament no sempre és positiu per a ells. El tutor, els 
orientadors i les famílies, són els principals responsables de guiar als adolescents durant la transició 
cap a l’edat adulta i transmetre’ls uns valors morals positius fent-los reflexionar. 
 
El tutor doncs, és una figura molt important, i la seva acció no s’ha de menysprear. 
Amb aquest estudi, s’ha vist que existeix una gran diversitat de recursos per a tractar les tutories, que 
permeten adaptar els temes que es volen treballar al context en que ens trobem. 
 
La tutoria no és només treball a l’aula, sinó que també consisteix en orientar els alumnes i a les seves 
famílies individualment.  
Per a aquesta orientació, s’ha vist que és molt positiu el fet que el tutor disposi d’un arxiu de seguiment 
per a cada alumne, on hi guardi tota la informació que pugui ser útil per a les entrevistes.  
Aquestes reunions, poden  acabar sent de poca ajuda en el cas de no estar ben preparades. Per tant 
és important pensar que s’hi tractarà, i fins i tot, fer un guió dels punts que es volen comentar (això no 
vol dir que si sorgeix algun tema interessant no previst no es pugui tractar). 
Al finalitzar les entrevistes, és important establir acords mutus, i sobretot complir dins de les nostres 
possibilitats el que ens hem compromès a fer, així com mostrar interès durant el curs respecte els 
temes que s’han tractat. 
 
Hem vist que el PAT, és un document que serveix de guia als tutors, i que cal tenir molta cura a l’hora 
d’elaborar-lo. 
Durant l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial, cal tenir en compte les necessitats que poden tenir els 
alumnes en cada etapa dins el nostre centre, i adequar les temàtiques que es vulguin treballar en 
funció d’això. 
A la part final del treball, s’ha fet un petit anàlisi del PAT del centre de pràctiques del primer cicle de 
secundària, on s’ha detectat un cert desordre organitzatiu, que es proposa de millorar ordenant els 
continguts per temàtiques que durin com a mínim tot un trimestre perquè els alumnes assimilin millor 
els conceptes.  
També s’ha detectat una certa predominança dels recursos escrits, de lectura i de treball cooperatiu a 
l’aula, que es podria millorar i complementar donant més protagonisme a activitats que connecten millor 
amb els alumnes com sortides, exposicions al centre, activitats TIC, xerrades, jocs o tallers. Aquest fet 
implica una major càrrega de preparació al començament del curs, però que es veurà recompensada 
amb més implicació per part dels alumnes. 
 
Un altre aspecte important per al bon funcionament de les tutories al centre, és el fet de realitzar 
sessions d’avaluació de les mateixes, amb la finalitat de determinar quins aspectes han funcionat i 
quins no, per tal de realitzar millores de cara al curs següent. 
 
Per altra banda, és imprescindible la cooperació entre tutors i l’equip docent, per a detectar problemes 
que es puguin tractar a l’aula o individualment amb els alumnes. Cal que el tutor tingui una actitud 
oberta i ser flexible amb les programacions de tutoria segons les necessitats que vagin sortint en cada 
cas. 
 
Ser tutor és una gran responsabilitat que cal afrontar amb implicació i responsabilitat, ja que s’està 
tractant amb material sensible. Estem treballant amb persones en ple desenvolupament de la 
personalitat, que necessiten ser guiats en un moment molt important de la seva vida. 
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