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curs així co
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ducació pel c
han consider

SO 

ITATS TUTO

pot observar 
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om les vaca
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a temporitza
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at les cinc fe

ORIA 3r ESO

tot el calend
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ances de N
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ació, he con
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Curs E.S.O/BTX 2011-2012

1 dj ds 1 dm Tots sants dj 1 dg dc 1 dj dg 1 dm Festa del treball dv Platja ESO/1rBTX

2 dv dg 2 dc dv PAT 2 dl $ dj
Reunió tutors/ 

preceptors
2 dv PAT dl 2 dc ds

3 ds dl 3 dj ds 3 dm dv PAT 3 ds dm 3 dj dg

4 dg dm 4 dv PAT dg 4 dc ds 4 dg dc 4 dv PAT dl

5 dl dc 5 ds dl F. lliure elecció 5 dj dg 5 dl dj 5 ds dm

6 dm dj
Junta av.inicial 

assig. preceptius
6 dg dm Constitució 6 dv dl 6 dm dv 6 dg dc

7 dc dv PAT 7 dl dc F. lliure elecció 7 ds dm 7 dc ds 7 dl dj

8 dj ds 8 dm dj Inmaculada 8 dg dc 8 dj
Reunió tutors/ 

preceptors
dg 8 dm dv

9 dv Reunió Traspàs dg 9 dc dv F. lliure elecció 9 dl Tests psicotècnics dj Junta PreinfESO 9 dv PAT dl 9 dc ds

10 ds dl 10 dj Junta PreinfESO ds 10 dm Tests psicotècnics dv PAT 10 ds dm 10 dj Junta PreinfESO dg

11 dg dm F. lliure elecció 11 dv PAT dg 11 dc ds 11 dg dc 11 dv PAT dl
Saber suf 

alum/DKESO

12 dl INICI CLASSES dc Festa el Pilar 12 ds dl Junta ESO 12 dj
Reunió tutors/ 

preceptors
dg 12 dl dj Reunió tutors ESO 12 ds dm

13 dm dj Reunió tutors ESO 13 dg dm 13 dv PAT dl 13 dm dv
JUNTA DE 

CLASSE
13 dg dc

14 dc dv PAT 14 dl dc 14 ds dm 14 dc ds 14 dl dj

15 dj ds 15 dm dj
Reunió tutors/ 

preceptors
15 dg dc 15 dj dg 15 dm dv

16 dv PAT dg 16 dc dv
JUNTA DE 

CLASSE
16 dl dj 16 dv dl 16 dc ds

17 ds dl 17 dj Reunió tutors ESO ds 17 dm dv 17 ds dm 17 dj
Reunió tutors/ 

preceptors
dg

18 dg dm 18 dv
JUNTA DE 

CLASSE
dg 18 dc ds 18 dg dc 18 dv

JUNTA DE 
CLASSE

dl

19 dl dc 19 ds dl 19 dj Reunió tutors ESO dg 19 dl dj
Reunió tutors/ 

preceptors
19 ds dm

20 dm dj 20 dg dm 20 dv PAT dl 20 dm Reunió tutors ESO dv S Marc/S Jordi 20 dg dc

21 dc dv
JUNTA DE 

CLASSE
21 dl dc Festival Nadal 21 ds dm 21 dc ds 21 dl dj Junta ESO

22 dj R.pares ESO/BTX ds 22 dm dj 22 dg dc 22 dj Junta ESO dg 22 dm dv FI CLASSES

23 dv
JUNTA DE 

CLASSE
dg 23 dc dv 23 dl dj Reunió tutors ESO 23 dv dl 23 dc ds

24 ds Festa de la Mercè dl 24 dj
Reunió tutors/ 

preceptors
ds 24 dm dv

JUNTA DE 
CLASSE

24 ds dm 24 dj Reunió tutors ESO dg Sant Joan

25 dg dm 25 dv PAT dg 25 dc ds 25 dg dc 25 dv PAT dl

26 dl dc 26 ds dl 26 dj dg 26 dl dj 26 ds dm
Reunió tutors/ 

preceptors

27 dm dj
Reunió tutors/ 

preceptors
27 dg dm 27 dv

JUNTA DE 
CLASSE

dl 27 dm dv PAT 27 dg dc Entrega memòria

28 dc dv Castanyada 28 dl dc 28 ds dm 28 dc ds 28 dl 2a. Pasqua dj

29 dj ds 29 dm dj 29 dg dc 29 dj dg 29 dm dv Reunió tutors ESO

30 dv PAT dg 30 dc dv 30 dl 30 dv
Expos c.síntesi 
Hosp.NordESO

dl F. lliure elecció 30 dc ds

31 dl F. lliure elecció 31 ds 31 dm Concert 3r ESO 31 ds 31 dj

DESEMBRE MAIG JUNYGENER FEBRER MARÇ ABRILSETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE

NADAL 

NADAL 

EX.ESO 
1ªAv 

 
E

S
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U
IA
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A

 

C
R

È
D

IT
 S

ÍN
T

E
S

I E
S
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EX.ESO 
2ªaV 
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SANTA 

VIATGE 
FI CURS 

EX..SUF 
ESO 

 

EX.ESO 
3ªaV 
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2.- SESSION

2.1.- Sessió A

RESENTACIÓ

RESENTACIÓ

ORARI, MAT
ordar que l’ho

E.SO 9:0

LUNS 

CA

ARTS 

M

ECRES CAS
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NDRES ÀN
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des. Al finalitz
que es trebal
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S 
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TÈRIES I P
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u de les Dra

SESSIÓ

MER DIA D

ssar llista, pre
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a.  

11:30-12:20

ÀNGLES  

MÚSICA  

 

SOCIALS 

CATALÀ  

BIOLOGIA 

a matèria qu
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ca i laborator
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operació i de
volupar-ho tr
d’exposar d

A BARCELON
assanes i tam

Ó 12 SETE

DE CLASS

esentar els a

ar-lo. Durada

0 12:25-

  BIOLOGIA

  CASTELLÀ

   

 

CATALÀ  

  

PLÀSTICA

 

Op.Informà

e té per obj
ció de l’auto

ri d’anglès. 

capacitat d’au
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NA MODERN
mbé es farà 

EMBRE: 
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alumnes nou

a de les cla
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A SOCIALS
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SOCIALS
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NA per a aix
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LIDA 
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S   Op.
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O  Op.Franc/
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ir el desenvo
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xò farem due
orientació i id
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FESSORS Q

ries comune
Llengua c
Llengua c
Anglès  
Naturals 
Matemàti
Ciències 
Educació
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Educació

ries optative
Informàtic
Francès 
Laborator

VALUACIÓ: c
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 A cad2.
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ó de l’alumne

b una única 
e també rebr
és informar 

s desviacions
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men sobre la
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imestre 

Des del 05 de

Pre-informe e

Avaluació del

Entrega de no

mestre 

Des del 19 de

Pre-informe e

Avaluació del

Entrega de no

mens suficiè

Exàmens el 1

Notes finals e

ENJADOR 

El dinar se
es……………

Els alumnes q
zació al tutor/
ministració. 

Puntualitat, o
guir les norme

STONA DE D

Espais per es
aunes (nom

des a la cuina

Migdia: els al
que es quedin
eca o a l’aula

STRUCTURA

Director:  

Coordinadors

Recepcionista

Administració

Cuina/manten

Vigilància de 

4 cursos/ 4 cl

al per a 3r ES

e Desembre 

el 20 de Febr

l 14 al 16 de 

otes el 26 de

e Març al 8 d

el 14 de Maig

l 6 al 8 de Ju

otes el 25 i 2

ència 

14 i 15 de Ju

el 25 i 26 de 

erà a part
………..i serà 

que vulguin 
/a. Tots aqu

ordre a la fila
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DESCANS 

smorzar: pa
és durant aq
a.  
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a d’informàtic

A DE L’ESCO

s: 

a: 

ó: 
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SO 

al 16 de Ma

rer 
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de Juny. 

g. 

uny. 
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ti, no es pot
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OLA 

)/ Batxillerat 

rç 
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’entrada al m

a dinar exce
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i empènyer m
a la taula. 

t anar menja
na). Poden  

ar a fora, no
en estar aban

(2 cursos/ 4

professor 
menjador a c

epcionalment
guin quedar 

mentre espe

ant pels pas
portar l’esmo

o podran entr
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 classes) 

responsabl
ada grup.  

t hauran de 
a dinar s’ha

erem, acabar

sadissos. Es
orzar de cas
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a fins les 15h
al pati, a la 
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ATERIAL 

Cada profess

Cada alumne
posar el nom 

Agenda esco
’han d’apunt

Carpeta: Lloc

Ús del bolígra

SORTIDES:  

Tres tipus











BIBLIOTECA 

alumnes que
l’ordinador 

oteca és de 1

ACTIVITATS 

anyada, Nad
pionat de futb

ACTIVITATS 

cola convida
ntàriament p
n repartits pe
as. A més, l’
ecideix el des
rimària elabo
ola, primària,

NORMES DE

artir-ne la fot
ivència diari
regarà als a

ectores). 

ITXA de l’alu

epartirà un q
era ens dona
grup i ens po
ssitats del gr

al per a 3r ES

sor dirà quin 

e ha de ser r
a tots els llib

olar. Incidir e
tar els deure

c per classific

af i el llapis i 

es considere

s de sortides

 Culturals:

 Crèdit de 

 Viatge fin

 Esquiada

 Cada sor
ha una da

 així ho vulg
(la bibliotec
3:30h fins a 

ENTORN D

dal, St. Jord
bol alumnes-

SOLIDÀRIE
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al de coment
egat començ
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ca, per 
p d'es-
a pac-

nt que 

tar les 
arà la 
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4.3.2
 

 
 

 

 

Aque
sessi
Aque
dates
indica
conce
 

 

ACTIVIT
ESTUDI 

OBJECT

 Dete

 Posa

 Retro

 Anim

DESENV
Es tracta
corrector

 
AVALUA
Sou con
condicion
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2.3.- Session

estes session
ons al llarg 

est any les tu
s d’exàmens 
acions gene
entració, etc

TAT 1: A TR
DELS COM

TIU 

ectar actituds

ar en comú e

oalimentació

mar als que n

VOLUPAME
a de coment
res sobre els

ACIÓ 
nscients de q
ns que teniu 

SES

 

ORI

al per a 3r ES

ns del bloc O

ns seran po
de tot el cu

utories refere
 d’avaluació 
rals sobre l’
. 

RAVÉS DE L
MPANYS 

s correctes i i

els propis hàb

ó positiva pel

no ho fan com

NT 
ar les imatge
s hàbits d’est

que ho està
a casa fan f

SSIONS 30 

ENTACIÓ 

SO 

ORIENTACIÓ

rtades a term
urs es compl
ents a orient
així com un

’organització

SESS

LES VINYET

incorrectes d

bits. 

s que ho fan

m a garantia 

es que es pr
tudi dels alum

veu fent bé/
favorable un 

 

SETEMBR

ESCOLAR

Ó ESCOLAR

me pel gabi
letarà la tas
tació escola

na primera se
ó del temps 

SIÓ 30 SETE

TES COMEN

davant l’estud

n bé. 

d’èxit. 

rojectaran i d
mnes.

/malament? 
bon estudi? 

RE, 25 NOV

: Organitzo

R 

net psicoped
ca iniciada a
r es situen e
essió a finals
de treball i 

EMBRE 

NTAR I VAL

di. 

d’extreure co

Què podeu 
Què millora

VEMBRE, 9

o el meu te

dagògic de 
a primer i se
el més a pro
s de setemb
estudi, deu

ORAR ACT

onclusions q

fer per can
ríeu? 

MARÇ, 25 

mps d'estu

l’escola. Du
egon curs d
op possible d
re per donar
res, tècniqu

TITUDS I HÀ

que fomentin

nviar? Creieu

MAIG  

udi 
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rant 4 
’ESO. 
de les 
r unes 
es de 

ÀBITS DE 

 mesures 

u que les 



 

Pla d
 

 
 
 
 

 

d’acció tutoriaal per a 3r ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

SO 

TRAVÉS D’AAQUESTES 
I HÀBITS D’

VINYETES,
’ESTUDI D’A

COMENTAR
AQUESTS C

R I VALORA
COMPANYS 

 26	

AR ACTITUTTS 



 

Pla d
 

ACTIVIT

OBJECT

 Pren
tant a

 Refle

DESENV
 
Individua
idea sob

 
AVALUA
 
Creus qu
orientarà
grup. 
 

 
INTR
 
Com 
bon r
nou r
avalu
mitjan
Tingu
tenir 
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TAT 2: COM 

TIUS 

ndre conscièn
a l’escola co

exionar i mar

VOLUPAME

alment cada 
re com li ani

ACIÓ 

ue et podrie
à aquestes id

RODUCCIÓ P

saps, aques
rendiment, i e
ritme, però 

uació. Per a 
ns necessar
ues en comp
un major èxi

al per a 3r ES

M’ORGANIT

ncia sobre la
om a casa. 

rcar uns com

NT 

alumne con
rà el curs es

s organitzar
dees i les pr

PER OMPLIR

st curs és mo
encara més 
és necessar
analitzar com

ris perquè fu
pte que ho fa
t en el teu tre

SO 

TZO EL TEM

a pròpia gest

mpromisos de

ntesta el qüe
s basa en la s

r millor? Sap
rogramarà a

R LA FITXA 

olt important 
si en el curs
ri fer-lo, ja q
m hem inicia
uncioni, tract
as només pe
eball d'estud

MPS 

tió del temps

e superació o

estionari que
seva forma d

ps on necess
al llarg del cu

 

i en ell has d
s anterior et 
que els dies
at el curs, si
ta de respon
er a determin
diant. Ningú, 

s, materials i

o millora per 

e s’adjunta i 
d’organitzar-s

sites ajuda? 
urs  segons 

d'esforçar-te 
vas descura
s passen i m
 estem treba
ndre amb si
nar els aspec
excepte tu, e

 organització

a aquest cu

extreu conc
se. 

La psicoped
les necessit

al màxim pe
r. Sempre co
molt aviat a
allant prou i 
nceritat a aq
ctes que has
et va a dema

ó del treball 

rs. 

clusions, una

dagoga del 
tats que det

er a aconseg
osta adaptar
rribarà la pr
si s'han pos
quest qüest
s de millorar
anar compte
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individual 

a primera

centre re 
ecti en el 

guir un 
r-se al 
rimera 
sat els 
ionari. 
per a 
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DATA: 

 

1 Portes 

2 Fas les
se 

3 Deman

4 Atens a

5 Finalitz
culat 

6 Fas un
classe 

7 Anotes
fessor 

8 Fas es
que es

9 Aconse
d’estud

10 Estudie
entens

11 Consu
alguna

12 Tens e

13 Coneix
importa

14 Entens
apunts

15 Trobes
pregun

16 Repas
conting

17 Dediqu
els asp

18 Les tas
zar qua

19 Demos
conting

20 T’ofere
per res
 

• Fes 

 

• Esc
millora
aspec

d’acció tutoria

ACTIVITA

 a diari el mat

s activitats que

nes ajuda qua

a la classe 

zes els treballs

n repàs a casa

s o subratlles a

squemes, quad
studies 

egueixes conc
diar 

es de memòri
s 

ltes el diccion
a cosa 

el quadern ben

xes allò que és
ant estudiar a 

s el llenguatge
s 

s oportunitats 
ntar al profess

ses amb algu
guts més impo

ues més temp
pectes més im

sques per a ca
asi sempre se

stres interès p
guts de l’assig

eixes com a vo
spondre pregu

un pronòstic d

riu per la par
a i les àrees 
ctes.  

al per a 3r ES

TAT: 

C

terial necessa

e es manen a

an la necessite

s en el temps 

a el treball fet 

allò que diu el

dres, etc. de t

centrar-te a l’h

a coses que n

ari quan no en

n organitzat 

s veritablemen
cada tema 

e dels llibres i 

suficients per 
sor 

na freqüència
ortants 

s a treballar s
mportants de l’à

asa les pots re
ense ajuda 

per aprendre e
gnatura 

oluntari/a a cla
untes o exercic

de la qualifica

rt de darrere, 
afectades. An

SO 

COM HE CO

4- Sempre 

Cast

ri  

clas-  

es  

 

cal-  

a la  

l pro-  

ot allò  

hora  

no  

ntens  

 

nt  

 

a  

 els  

sobre 
àrea 

 

ealit-  

els  

asse 
cis 

 

ció que podrie

segons el qu
nota al costat

OMENÇAT E

         3- Molte

Ang Soci

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

es obtenir en c

ue has vist al
t las mesures

L CURS? 

es vegades     

Mat Bio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

cada àrea 

 qüestionari, 
s que podries

       2- A vega

EF Cat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

alguns aspec
adoptar per 

NIVE

3

ades          1- 

Mus Tec 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ctes susceptib
millorar en a
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Mai 

Fran EC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

bles de 
quests 
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La re
cara 
tècniq
Es re
d’estu
comp
 

 

ACTIVIT

OBJECT

 Dete

 Conè

DESENV
Es plant
reconèix
reflexió i 
 

AVALUA
Us ha pa
aplicable

 

Tamb
conce
comp
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esta de sess
als propers 

ques d’estud
epartirà a cad
udi durant e
promís i supe

TAT 3: L’EST

TIUS 

ectar quines a

èixer les pau

VOLUPAME
teja un cas 

xer situacions
treball a cla

ACIÓ 
assat mai un
es? Les faríe

bé en aques
entració i ap
plir el plannin

al per a 3r ES

sions d’aque
exàmens, p

di que es van
da alumne u
el temps que
ervisin així el

TRÈS DAVA

actituds prov

utes per cont

NT 
pràctic i mi

s d’estrès i a
sse). 

na situació a
u servir?  

sta sessió s
profitament d
ng d’estudi so

SO 

st bloc serv
per matèries
n treballar a 
n document 
e no hi són 
l treball dels 

SESS

ANT ELS EXÀ

voquen més 

rolar aquest 

itjançant pre
aplicar tècniq

així? Com l’h

se’ls hi  rep
del temps d’
obretot duran

viran principa
s i volum de
altres curso
 amb el qua
a l’escola i
seus fills.  

IÓ 25 NOVE

ÀMENS 

estrès a l’èp

estrès.  

eguntes es p
ques de pre

heu resolt? P

partirà un fu
’estudi i es 
nt aquests d

alment per p
e temari insi
s i que es va
l es pretén q
 es tractarà

EMBRE 

poca d’exàme

profunditza 
evenció. (S’a

Penseu que 

ll orientador
tornarà a in
ies.  

planificar el t
istint i recor
an comentar
que adquireix

que els pa

ens. 

i es tracta d
djunta cas p

les pautes q

r amb difere
sistir sobre 

temps d’estu
rdant les dife
r al comença
xen un comp
ares signin a

de donar pa
pràctic i preg

que se us d

ents tècniqu
la importànc
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udi de 
erents 

ament. 
promís 
aquest 

autes per 
guntes de 

onen són 

es de 
cia de 
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ACTIVITAT

 

L’Am
Semp
treure
s'apro
Semp
conei
class
algun
si em
de ca
Però 
estud
l'estó
Però 
recor
realm
li han
Quan
pregu
posa 
suspe
L’Am
passa
 

Desp
següe
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T: 

anda estudia
pre ha estat 
e-les endava
opa l'examen
pre li han po
ixements o 

se o, simplem
ns signes d'a

m quedo en b
ap, etc.).  

actualment 
diar se sent 
ómac. A més

el pitjor és 
rdar tot el qu
ment malalta.
n impedit ass
n arriba a l’ 
untar-los alg
encara més

endre, no m'
anda veu qu
a perquè no 

prés d'analitz
ents qüestio

 Quin 1.

 Expliq2.
símpt

 Pens3.
lar?  

 Quine4.

 Quine5.
pros 

al per a 3r ES

L’ESTRÈS

a 3r d'ESO.  
bona estudi

ant. Tots els 
n se sent mo
osat un mica
habilitats co
ment quan e
ansietat com 
blanc?) i sens

els nervis c
intranquil·la
 es troba irri
que com m

e ha estudia
 Ha sofert m

sistir a l'exam
institut els 

uns dubtes i
s nerviosa. L
ho sé, què d
ue està entr
li diguin que

zar detinguda
ns:  

és el problem

queu de ma
tomes?  

eu que el qu

es són les ca

es són les po
i contres de 

SO 

S DAVANT E

La hi

iant, encara 
dies realitza

olt malament
a nerviosa l
m alumna, t

es dirigeix al
pensaments

sacions de m

omencen ja 
, el cor li ba
table, s'emp

més nerviosa
at nota que, p

mals de cap i 
men, el que, e
dies que té 
i com , de ve
i vénen a la 

diré quan em
rant en una 
elcom que la

ament la situ

ma de la pro

nera concret

ue li passa po

auses del qu

ossibles solu
cadascuna d

 

ELS EXÀME

istòria d'Am

que hi ha a
a el deures i
t perquè pen
es situacion
tant els exà
l professor p
s negatius (q
malestar físic

dos o tres d
atega més d

pipa amb els 
a es posa m
per moments
vòmits que l

en realitat, li 
examen es

egades, cad
cap pensam

m preguntin co
situació crít
faci sentir-se

uació de la p

otagonista d'a

ta en què co

ot tenir un ef

e li passa? 

ucions pel pr
d'aquestes s

NS 

manda 

lgunes assig
i estudia una
sa que hauri

ns en les qu
mens com q
per a consul
quina vergon
c (se li accele

dies abans d
de pressa i s
seus pares 

més li costa 
s, es queda 
l’han manting
ha suposat u

s dirigeix cap
ascuna li diu

ments molt ne
om m'ha sor
ica però no 
e encara pitjo

protagonista 

aquesta histò

onsisteix el p

fecte negatiu

roblema de la
olucions?  

gnatures que
a mica. No o
ia d'haver es
als s'estan a

quan ha d'ex
tar dubtes. 

nya?, i si em 
era el cor i li 

de l'examen
sent un mol
i germans pe
concentrar-

en blanc. Alg
gut desvetlla
un alleugerim
p a les seve
u una cosa d
egatius sobre
tit? ...  
vol explicar 

or. 

de la històr

òria?  

problema i q

u sobre el se

a nostra amig

NIVELL

e li costen ba
obstant això,
studiat més.  
avaluant els
xposar un te
Llavors apa
surt malame
entren suor

. Quan es p
lest pessigol
er qualsevol 
-se i quan in
gun dia s'ha 

ada tota la nit
ment.  
es amigues 
diferent, llavo
e l'examen: v

r a ningú el 

ria responeu

quins són els

u rendiment 

ga? Quins s
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L: 

ESO 

astant 
 quan 

s seus 
ema a 
reixen 
ent?, i 
s, mal 

posa a 
lleig a 
cosa. 

ntenta 
posat 

t i que 

per a 
ors es 
vaig a 

que li 

 a les 

s seus 

esco-

ón els 



 

Pla d
 

ACTIVITA

L'ans
 
Els s

 F
ra

 P

 C

Els ex

 T

 E

 R

 E

L'ans
verita
situac
 
Per a

Els ca
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AT: 

 

sietat o estrè

ímptomes de

Fisiològics: a
ació, molèsti

Psicològics: p

Conductuals: 

xàmens pod

Tenen un tem

Existeix una p

Requereixen 

Es donen en 

sietat excess
ables possib
ció.  

a controlar l'e

 Prepa1.
guret

 Canv2.

 Relax3.







 Auto 4.
negat
drà a

 Contr5.







asos més se

al per a 3r ES

L’ESTRÈ

s és una res

e l'estrès pod

cceleració de
es gàstrique

pensaments 

evitar activit

en ser una s

mps limitat.  

pressió socia

un esforç es

un context e

siva redueix
bilitats i pot 

estrès: 

arar bé l'exa
tat i estar rela

viar la forma d

xació, tant qu

 Relaxació

 Exercicis 

 Imaginac
agradable

instruccions
tius (no pod
mb mi, vaig 

rol dels estím

 No parlar
un lloc tra

 No repas
insuficien
provoca c

 Oblidar-se
l’examen.

eriosos pode

SO 

S DAVANT 

ORIENTA

posta de l'or

den ser: 

el ritme card
es, mal de ca

negatius sob

tats (per exe

situació estre

al o familiar s

special. 

en el qual altr

x el rendime
condicionar 

men. Si s'ha
axat/a  

de pensar so

uan s'estudia

ó muscular. 

de respiració

ió temàtica:
es 

s d’enfrontam
ré fer-lo, no 
a veure què 

muls estressa

r amb altra g
anquil.  

sar a fons e
tment comp

confusió.  

e de les preo
.  

n requerir l'a

 

ELS EXÀME

ACIONS PE
 

rganisme dav

díac, sequed
ap, irregularit

bre la situaci

emple: no ass

essant per di

sobre el rend

res persones

ent perquè 
r en un futu

a estudiat, és

obre l'exame

a com en el m

ó profunda. 

 pensar en

ment positive
m'ho sé...) p
puc fer,  si e

ants:  

ent que està

el mateix dia
presos s'acu

ocupacions q

ajuda d'un es

ENS 

L TUTOR 

vant de les s

at de boca, e
tats de la son

ó, preocupac

sistir a un ex

versos motiu

diment. 

s poden cont

ens impede
ur l’èxit esco

s més fàcil e

en: despreoc

moment de r

n coses rela

es. Es tracta
per altres po
em tranquil·li

à molt nervio

a. S'acumula
umula la inf

que poden in

specialista de

situacions d'a

excitació o n
n. 

ció excessiva

xamen per po

us: 

tagiar l'ansie

ix rendir se
olar quan no

enfrontar-se 

upar-se pel r

realitzar l'exa

axants i en

a de canvia
ositius (aque
tzo ho podré

sa abans de

 la fatiga i s
ormació des

nterferir en el

e dinàmica d

NIVEL

amenaça.  

nerviosisme, 

a, irritabilitat

or a fracassa

etat.  

egons les no
o es correg

a aquest am

resultat.  

amen: 

n llocs tranq

ar els pensa
est examen n
é aconseguir

e l’examen. A

si els temes 
sorganitzada

l rendiment d

e l’estrès.  
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mb se-
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no po-
r ...)  

Anar a 

estan 
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TÈCN

 N
q

 M
d

 S
le

 R
p
a

 N
fe
te

 R
p

 P
a
tr
re
im

Exerc

el bat
cada 
 
3.- A
l'aire;
purific
 
ARA,
ELS P
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NIQUES PER

No et posis 
que faci molta

Mantingues 
disposat a ap

Si pots, utilit
es coses de 

Resol els teu
pensament so
amic/a, etc.), 

No estudiïs 
ent-te un esq
ema mentalm

Recompensa
premis (un de

Pensa que la
alta i finalmen
ració al princ
espiració, en
maginar-te d

 

cici de conc

tec del cor, e
so i sensaci

Acaba fent 3
; mentre ho 
cador i quan

 COMENTA
PROBLEME

al per a 3r ES

R MILLORA

en una pos
a calor en l'h

una bona te
prendre) ni m

tza sempre 
davant que e

us problem
obre si has a
has de prim

tot el temp
quema, uns a
ment però de

a la concen
escans, una 

a concentra
nt és una alt
cipi (penso e
n com s'infle
etalladamen

centració 
 
1.- Obse
mira'l des
comença
reflecteix
 
2.- Ara ta
mans en 
pensa en

etc.). A poc a
ó (ara al cor

0 respiracio
fas, imagin

 l’expulsis pe

AR EN GRU
ES QUE TEN

SO 

R LA CONC
 
De 
pot
(pro
(dis
tècn
 
Pro
en 
en 
avia

tura massa
abitació o qu

ensió psico
molt tibant.  

la mateixa h
et puguin dis

es abans d
actuat bé am
er resoldre'ls

ps igual; és 
altres llegint 
e forma molt 

ntració: si h
visita a la ne

ació és com
ra vegada ba

en respirar le
n els pulmon
t, un passeig

rva un objec
spreocupada

a analitzar-
...). Així esta

anca els ulls
les cuixes i 
 cada cosa q

a poc, hauràs
r, després als

ns molt prof
na't que pel 
ensa que l'ai

P I AMB EL
NIU, PER A A

CENTRACIÓ

vegades et 
ts concentra
oblemes ps
straccions, s

cniques perqu

ocura que la 
tres; només
una cosa: 

at et podràs 

a còmoda ja 
ue estigui po

lògica, ni m

habitació i l
streure (fotos

d'estudiar; ta
mb tal noi/a, 
s i quedar-te

millor que e
només per d
ràpida, com 

has aconseg
evera, un "za

m una munta
aixa; per aix
enta i profun
ns, treu l'aire
g per la mun

cte que esti
ament, sense
r-lo amb tot 
aràs durant u

s i seu col·lo
les cames e
que passa di
s d'anar dist
s pulmons, e

fundes però
teu nas en

ire que surt é

L TUTOR AL
ACONSEGU

Ó 

poses a est
ar. Això po
sicològics, p
orolls a casa
uè mantingui

teva ment n
s estàs estud
el que estàs
dedicar a alt

que així afa
oc ventilada. 

olt relaxat (p

a mateixa h
s, revistes, et

ant si són re
sobre si has
 en pau amb

estiguis uns 
damunt i altre
si fos una pe

guit una bon
apping" a la t

anya: al princ
xò has d'utilitz
ndament, con
e molt lentam
tanya, un riu

gui prop teu
e donar-li mo
detall (el se

un minut.  

ocant el cap 
n angle recte
intre (la resp
ingint cada s

etc.) durant 2

 molt lentes
ntra un aire 
és un aire co

LTRES FOR
IR AQUESTA

tudiar però t'
ot ser per 
personals, e
a, etc.). Aquí
is la teva con

o s'hagi de 
diant i només
s llegint. Si 
tres coses. 

avoriràs el so
 

perquè llavor

hora per a es
tc.).  

eals com si s
s estat molt e
b tu mateix. 

minuts subr
es (els últims
el·lícula. 

na concentra
ele, etc.). 

cipi és baixa
zar alguna tè
ncentrant-te 
ment; si et se
, arbres, etc

u (un quade
olta importàn
eu color exa

i l'esquena 
e. Mira el teu
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es persones
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projectar a la 

ho veuen el
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tem quantes
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eixerem púb

el seu recone
endre nota 
dels seus co

nts que han 
s els ha sorp
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tuds molt 
un llapis, 

blicament. 

eixement. 
d’actituds 
ompanys, 

rebut, si 
près més 
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en d’estar a 
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gents que e
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O/ M’ACCEP

SIÓ 4 NOVEM
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convivència.

s refereix al q
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d’acord

A 
E 

es E 

olt E 

la A 

E 
es E 
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uè A 

ón A 

la A 
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A 
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D 
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B 
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C B
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’accepten 

ortaments de

enses sobre
s que més s
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ents són p
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ts 
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s participant
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. 
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T 
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d amb elles.
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nt-se els me
se com més 
mblants, per 
a exposar a
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pinions dels
persona tole
ons i postu
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s diferents va

na societat p

stribueix un 
s. Les tres f

embres d'aco
important, d
a cada fras

a tots els pa
'experiència 

valors denote
ucs? Penseu

B A 
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punts 

0  punts 
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ls altres, en
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plural  

full amb fras
frases pode

ord amb l'el
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en cada fras
u que és fàc
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que l'ésser h
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ar aquesta de

gut capaços 
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forts i febles
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com ara, la se
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com cert. P
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ebilitat en for

de fer la tra
s com a pes
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erfecte, i ac
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Creieu que a
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ACIÓ 

 Han part1.

 Quins pr2.

 Ha existi3.
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NT 
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xen les piste
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n mètode s’h
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fet que el gru
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RIENTACIÓ 

SO 

SÓM UN EQ

SESS
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cada grup s
es a cada g

n el treball? 

u tingut per a

r en el grup? 

ocupat el mo

Com se l’ha
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ha procedit d
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up sigui més 
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 SETEMBR
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d

QUIP 

SIÓ 16 SETE
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Com se l’ha
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? 
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a un dels vu
homes ha n

ciutats. Cap d
ut. 
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na d'aqueste
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me que va né
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nyor Bilbao v
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nyor La Coru
nyor València

me que viu a 
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La Corunya?
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a Bilbao 
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nom que la 
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na viu a Valè
éixer en Conc
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viu a Sevilla. 
éixer a Elx viu
unya ha nasc
a viu a Sarag
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ar? 

?  

sa Bilbao

Sevilla

a Valenc

L PEL PROF

mateix que e
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ciutat en qu
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t a Barcelona
 

u a Conca. 
cut a Sevilla. 
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ut a Bilbao. 

Sevilla

Conca
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l nom d'una
n d'ells viu e
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Sevilla 
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La Co
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es sobre ells

ada.  
entrada de la
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ls tigres està
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seva àvia, N
lassos està 

a dreta.  
rc sis vegade
l seu pare.  
tà a l'esquerr
lassos.  
bre l'entrada
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l que va rebr

noi que té co

ntrada al noi
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Tiet

Suc
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7 ve
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ascun d'ells p
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beu suc de 
à assegut a l
à assegut im

NO està asse
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es.  

ra del noi qu

a del seu avi.
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e 
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. 
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va rebre la 
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squerra 
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SO 

        

rents feines,
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n periòdicam
erent.  
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e Harrison. 
 
sseguda al c
gona comen
guda al cost
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querra de l’An
squerra de la
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e la noia que
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ió 
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Clarinet 
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la què està v

ona viu a Va

éixer a Conc

oza ha nascu

viu a Sevilla
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uña ha nasc
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