
                                                                   
                           

PLA D’ACCIÓPLA D’ACCIÓ
TUTORIALTUTORIAL

CEIP PAU PICASSOCEIP PAU PICASSO
BADALONABADALONA



INTRODUCCIÓ.

El Pla d’acció tutorial intenta establir i seqüenciar els objectius de les tutories al 
llarg de tota l’escolarització dels alumnes al nostre centre, durant les etapes d’ E. 
Infantil i Primària.
Aquest Pla podrà ser revisat i actualitzat pel Claustre del Centre quan es consideri 
convenient i amb comunicació al Consell Escolar.
Aquest PAT s’ha aprovat en el C.E. el 21 d’abril de 2008.

OBJECTIUS GENERALS
1. Col·laborar en el desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
2. Facilitar la integració de l’alumne en el grup classe i al centre.
3. Fer el seguiment del progrés individual dels alumnes.
4. Fomentar la participació dels alumnes en totes les activitats que 

s’esdevenen al centre.
5. Col·laborar amb els altres professors/es del centre per a ajudar els alumnes 

en l’adquisició d’aprenentatges i proposar mesures per als alumnes que 
tinguin dificultats.

6. Transmetre a la resta de professorat del grup la informació de les 
característiques i necessitats de l’alumnat per a facilitar-los la seva tasca 
docent.

7. Vehicular l’intercanvi d’informació entre els pares i el centre.
8. Afavorir que els pares participin en la formació i educació dels alumnes.

 



ACTUACIONS

SUBJECTE 
D’ATENCIÓ

TIPUS 
D’ACTUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
D’ACTUACIÓ

TEMPORA-
LITZACIÓ

Amb els 
pares i 
mares

Reunió inicial 
amb tots els 
pares i mares

- S’expliquen els objectius 
educatius bàsics de cada nivell, 
hàbits, habilitats destreses.

- S’informa dels principals 
objectius de l’etapa i del cicle.

- S’explica el funcionament del 
Centre.

- S’orienta i justifica el material 
adequat pel desenvolupament de
l’aprenentatge dels alumnes.

- S’orienta sobre els hàbits 
d’alimentació, vestit, neteja 
personal i horaris adequats per 
als seus fills.

- S’expliquen els informes 
d’avaluació.

- S’insisteix en la importància de la
comunicació família professors 
per parlar tant del rendiment 
escolar com del comportament 
social de l’alumne/a.

Inici de 
curs.

Reunions 
específiques 
amb tots els 
pares durant 
el curs.

- Es tracten temes puntuals per a 
donar pautes i informacions 
sobres aspectes ben concrets: 
sortides i colònies, festes, 
setmana cultural i altres activitats
que es puguin proposar.

De 
manera 
puntual, 
quan 
calguin.

Hora de 
tutoria 
setmanal. 
Entrevistes.

- S’expliquen les mesures de 
suport i recolzament als pares 
interessats.

- S’informa i assessora als pares 
de les característiques dels seus 
fills durant els processos 
d’aprenentatge.

- S’informa de les mesures 
d’adaptacions curriculars als 
casos particulars.

- S’informa i assessora als pares 
de les deficiències detectades o 
progressos dels fills.

- Intercanvi d’informació sobre 
l’estat emocional de l’alumne a 
casa i l’escola.

- Relació amb els companys.

Sempre 
que 
famílies 
o 
tutors/es 
les 
sol·licitin.
Mínim 1 
vegada 
per curs.



Es dona 
informació 
periòdica dels 
avanços dels 
seus fills. 

- Es dona informació escrita 
(informe).

E. Infantil
(febrer i 
juny)
Primària 
(desemb
re, 
Setmana
Santa i 
juny)

Reunió amb 
tots els pares 
a final de curs.

- S’orienta sobre les possibles 
activitats que els alumnes podran
fer durant les vacances d’estiu.

- Es comenta el material que 
hauran de dur pel curs que ve.

- Es justifiquen les despeses de 
material i sortides.

- Es fa una valoració generals del 
funcionament del curs i les 
propostes de cara al curs 
següent.

Amb els 
alumnes

Coneixement 
de l’alumne/a.

Normes 

Avaluació 
inicial.

Avaluació 
continuada.

Control 
d’assistència.
Higiene.
Agenda

Tècniques 
d’estudi.

- Es llegeix tota la informació dels 
expedients escolars dels 
alumnes per tal d’obtenir 
informació significativa.

- Reunions amb el tutor anterior 
per a obtenir informació 
significativa.

- S’indica expressament les 
normes mínimes que es vol que 
es compleixin dins i fora de 
l’aula.

- Avaluació inicial d’autonomia i 
competència en relació al 
currículum del seu nivell.

- Avaluacions periòdiques dels 
alumnes per a conèixer els seus 
avenços i  les seves dificultats.

- Observacions sistemàtiques del 
comportament i estat emocional 
dels alumnes dins les diferents 
activitats.

- Es duu un registre de 
l’assistència de l’alumne a 
classe.

- Es fomenten hàbits d’higiene i 
cura personal.

- Es controla l’agenda escolar de 
l’alumne, on ha de constar les 
feines per a casa, els materials 
que han de portar i les 
comunicacions que calguin entre 
família i tutor/a.( A partir de C. 
Inicial).

Inici de 
curs.

Al llarg 
del curs.



Valors.

Alumnes amb 
NEE.

Informe de 
traspàs.

Alumnes 
nouvinguts.

Malaltia o 
accident 
escolar d’un 
alumne.

- Es fan tècniques per a aprendre 
tècniques d’estudi: planificació 
del temps, postura correcta, 
relaxació, concentració, ordre, 
organització, comprensió i 
expressió lectora i escrita, 
memòria comprensiva, 
raonament, subratllat resum 
presentació de treballs, 
observació, etc.

- Es fomenten valors: respecte per
la natura, igualtat, responsabilitat
i respecte als altres.

- Amb els alumnes amb 
necessitats educatives especials 
es fan adaptacions curriculars. 
S’adapten les activitats, la 
metodologia, els procediments i 
els criteris d’avaluació.

- Amb els alumnes nouvinguts es 
fan Plans Intensius Individuals.

- Es fomenten valors: respecte als 
altres.

- Es col·labora amb l’especialista 
de l’EAP i es prenen decisions 
de manera conjunta.

- Una vegada finalitzada l’etapa 
escolar (curs o cicle), s’informa al
tutor següent del nivell de 
coneixements de l’alumne, de les
seves destreses especials, de 
les seves dificultats i d’aquells 
aspectes destacables que afectin
al seu aprenentatge.

- Prendre les mesures adients 
perquè en cas de problemes de 
salut de l’alumne, aquest sigui 
correctament atès: atenció inicial,
comunicació a la família, trucar 
als serveis d’emergència, etc.

A final de
curs o 
cicle.

Quan 
calgui

Amb el grup
d’alumnes.

Es fomenta la 
interrelació 
entre alumnes

Valor de la 
responsabilitat
.

Actituds 
positives

Participació.

- Es realitzen treballs de grup, es 
formen grups de treball per a 
activitats concretes.

- Es donen responsabilitats de 
grup de manera rotatòria a tots 
els alumnes.

- Es potencia i enriqueixen els 
hàbits de treball i conducta.

- Es fan activitats conjuntes, 
sortides pedagògiques, 

Al llarg 
del curs.



Entorn.

Valors i 
actituds.

Mediació.

organització de festes, etc. Que 
afavoreixin actituds participatives
dins del seu entorn socio-cultural
i natural. ...

- Es fomenten activitats de 
descoberta, respecte i estima de 
l’entorn.

- Es treballa en tot moment 
l’educació de valors i actituds.

-  Dur la mediació dels seus 
alumnes quan hi ha conflictes 
amb altres alumnes o professors.

Amb els 
altres 
mestres.

Coordinació 
de nivell.

Coordinació 
de cicle i 
intercicles. 

- Coordinació amb els altres per 
ajustar les programacions al grup
d’alumnes.

- Coordinació per a unificar 
procediments.

- Contribuir a desenvolupar línies 
comunes amb la resta dels tutors
dins del PEC. 

- Comissions de treball.

Al llarg 
del curs.

Amb els 
professional
s de suport:
E.Especial, 
EAP, 
CREDA, 
LIC, 
Treballador
s socials, 
etc.

Assessorame
nt 
d’adaptacions 
curriculars.

Peticions de 
valoracions de
dificultats.

- Demanar orientació i suport.
- Es reuneix periòdicament amb 

ells per a coordinar l’avaluació, 
les adaptacions i unificar criteris.

- Se li demana col·laboració per a 
la detecció i prevenció de les 
dificultats de desenvolupament 
personal i d’aprenentatge.

- Absentisme.

Al llarg 
del curs.

Amb la 
direcció del 
Centre

Comunicació 
d’activitats no 
previstes al 
PGC.

Comunicacion
s d’absències 
dels alumnes i
qualsevol 
incidència que
traspassi 
l’àmbit normal 
de la tutoria. 

- Comunicacions directes amb 
l’equip directiu, a les reunions de 
coordinació, o als Claustres.

Al llarg 
del curs.



TEMES GENERALS A TRACTAR A LES 
SESSIONS DE TUTORIA.

1. Baralles i conflictes: respecte i diàleg.
2. Autonomia.
3. Responsabilitat: càrrecs de la classe.
4. Hàbits i higiene.
5. Les emocions i els sentiments.
6. Compartir experiències de vida.
7. Fórmules d’educació bàsica: gràcies, perdó, bon dia, bona tarda.
8. Saber esperar, ser pacients.
9. Respecte i reconèixer l’autoritat de l’adult.
10.Normes de convivència.
11.Compliment de normes i regles.
12.Fomentar les bones relacions socials a la família: compromisos. 
13.Deures. Compromís de l’agenda.
14.Hàbits saludables (activitat i descans, alimentació, seguretat, higiene)
15.Consum responsable: com tractem al planeta Terra.
16.El respecte i la tolerància.
17.Sexisme i racisme.
18.Autoestima i autoconeixement.
19.Conductes cíviques.
20.L’empatia.
21.L’explotació dels infants.
22.Hàbits d’estudi: esforç i voluntat en el treball per a la consecució d’un 

objectiu de futur.
23.Utilització del video per a tractar diferents temes: lideratges a classe, reflexió

de conductes, debats i assemblees.
24.Dramatitzacions de situacions que ens ajudin a observar des d’un altre punt 

de vista actuacions que podem millorar com a persones.


