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1. JUSTIFICACIÓ 

 
  Entenem per acció tutorial les tasques que han de realitzar tots els/les mestres i altres 

professionals que intervenen amb els/les alumnes, no tan sols els tutors o tutores. El pes de la 

tutoria recau en la figura del tutor o tutora, que serà  el principal referent per als/a les alumnes i la 

figura d’enllaç entre el centre i les famílies. 

  És el/la tutor/a qui ha de liderar el grup i ha de gestionar les relacions que s’hi estableixen. 

 
L’objectiu principal del nostre PAT és donar coherència a l’acció tutorial del centre al llarg de tota 

l’etapa educativa, facilitant orientacions i materials als/a les mestres i altres professionals per dur-

lo a terme. 

 
El nostre PAT pretén ser un document on es recullin totes les intervencions que els/les tutors/es i 

la resta de mestres hauran de realitzar respecte de la tutoria, tant a nivell personal com acadèmic. 

Aquestes actuacions es concretaran en quatre àmbits: 

1. Actuacions a nivell d’organització de centre per tal d’assegurar la coherència de l’acció 

tutorial al llarg de tota l’etapa educativa. 

2. Actuacions que guiaran les activitats a realitzar en l’hora de tutoria de grup. 

3. Actuacions a nivell individual amb els/les alumnes. 

4. Actuacions destinades a millorar la comunicació i participació de les famílies amb el 

centre. 

 
En definitiva, pretén ser un document útil que estableixi les pautes a seguir per assegurar una 

coherència i continuïtat en el procés d’ensenyament- aprenentatge del nostre centre en tots els 

àmbits. 

 

 

2. REFERÈNCIES NORMATIVES 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, per a la millora de la qualitat educativa. (BOE núm. 295 de 10 de desembre) (Article 91) 

• Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles 
públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics 
d’educació infantil i primària. (BOIB núm. 120 de 5 d'octubre)(Articles 23, 49 i 63) 

• Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes 
Balears. (BOIB núm. 92 de 2 de juliol) (Art. 11) 

• Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes 
Balears. (BOIB núm. 97 de 19 de juliol) (Article 8) Modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig 
(BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

• Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa 
als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB núm.67 de 5 de maig) 
(Articles 5, 37 i 39). 

• Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures i les normes de 
convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB núm. 187 de 23 
de desembre) (Article 27). 



Pla d’acció tutorial | CEIP Joan Mas 
 

3  

3. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL. 

Els objectius generals que proposam en el nostre PAT: 

a) Ajudar els/les alumnes en la seva formació personal integral (caràcter, personalitat, autoestima, 

capacitats, hàbits, actituds) d'acord amb els objectius del nostre projecte educatiu. 

b) Proporcionar als/a les alumnes una orientació educativa adequada, conforme a les aptituds, 

necessitats i interessos dels mateixos, a través d'una actuació tutorial individualitzada i planificada. 

c) Assegurar la continuïtat educativa dels/de les alumnes a les diferents àrees, cicles, etapes 

educatives que s'imparteixen. 

d) Garantir una guia i ajuda personalitzada a cadascun dels/de les nostres alumnes i especialment 

a aquells que presentin alguna necessitat educativa. 

i) Afavorir processos de millora educativa a través de la programació d'activitats formatives per 

part dels equips docents, i la coordinació amb la Comissió de Coordinació Pedagògica. 

f) Establir lligams de col·laboració, suport i assessorament amb les famílies per a l'assoliment d'un 

desenvolupament integral dels seus fills i filles. 

 

Els anteriors objectius generals es desglossen en uns altres més específics: 

a) Assumir com a tasca pròpia dels docents l'orientació i l'acció tutorial dels/les seus/seves 

alumnes. 

b) Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l'alumnat, assumint que cada 

alumne/a és únic. 

c) Realitzar un seguiment personalitzat de l'alumnat amb un enfocament preventiu que eviti, en la 

mesura del possible, l'aparició de desajustaments. 

d) Adequar les programacions, l'ensenyament i l'avaluació a la diversitat de l'alumnat. 

i) Potenciar la coordinació dels/les mestres que imparteixen ensenyament a un mateix grup 

d'alumnes o a un/a alumne/a en particular, amb la finalitat d'unificar criteris i pautes d'acció. 

f) Implicar les famílies en l'educació dels/les alumnes per unificar criteris i pautes educatives que 

redundin en una major coherència entre escola-família. 

g) Coordinar recursos per atendre les necessitats de l'alumnat cercant la complementarietat dels 

diferents professionals que hi intervinguin. 

h) Propiciar un clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar cercant l'acceptació 

de tots els/les alumnes. 

i) Afavorir el pas dels/les alumnes d'un cicle a un altre i d'una etapa educativa a la següent. 

j) Intervenir en situacions de conflicte entre l'alumnat, o amb els mestres o la família, cercant  

sempre una solució adequada per a tots i totes. 

 

4. FUNCIONS DELS/ DE LES MESTRES 
 
A l’article 91 de la LOE es defineixen les següents funcions dels docents, sempre sota el principi de 

col·laboració i treball en equip: 

a) La programació i l'ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tinguin encomanats. 

b)L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat, així com l'avaluació dels processos 

d'ensenyament. 

c) La tutoria dels/les alumnes, la direcció i l'orientació del seu aprenentatge i el recolzament en el 
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seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies. 

d) L'orientació educativa, acadèmica i professional dels/les alumnes, en col·laboració, si s’escau, 

amb els serveis o departaments especialitzats. 

i) L'atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l'alumnat. 

f) La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del recinte 

educatiu, programades pels centres. 

g) La contribució al fet que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de 

tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els/les alumnes els valors de la ciutadania 

democràtica. 

h) La informació periòdica a les famílies sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles, així com 

l'orientació per a la seva cooperació en el mateix. 

i) La coordinació de les activitats docents i de gestió que els siguin encomanades. 

j) La participació en l'activitat general del centre. 

k) La participació en els plans d'avaluació que determinin les administracions educatives o els propis 

centres. 

l) La recerca, l'experimentació i la millora contínua dels processos d'ensenyament corresponent. 
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5.ÀMBITS D'INTERVENCIÓ I ACTIVITATS A REALITZAR 

5.1. AMB EL GRUP D'ALUMNES 

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

a) Activitats d’acollida a principi de curs i especialment per a 

aquells/es alumnes que s'incorporin per primera vegada al centre 

d’acord amb el Pla d’acollida 

Tutors/es 

 

Primera setmana d’inici 

del curs 

Pla d’acollida 

b) Acollida dels/de les alumnes de 4t d’EI d’acord amb el Pla 

d’adaptació per a aquests/es alumnes que s’incorporen al centre. 

Tutores de 4t EI Primera setmana d’inici 

del curs 

Pla d’adaptació dels/de 

les alumnes de 4t d’EI 

c) Treball de les normes de funcionament i organització de la classe, 

així com els drets i els deures dels/de les alumnes establerts en el 

Reglament d’ Organització i Funcionament i en el Pla de 

Convivència. 

Tutors/es Primeres setmanes de 

setembre 

ROF 

Pla de convivència 

d)  A partir del primer cicle s’elegirà un delegat i un subdelegat de 

curs. En els primers nivells es fomentarà la participació general del 

grup a través de responsables setmanals. 

Tutors/es Setembre  

e) Avaluació dels coneixements previs del grup en cada una de les 

àrees . 

Tutors/es 

Especialistes 

Octubre Proves inicials 

Quadern de mestre 

f) Avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat i fer-ne un 

registre. 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs Programacions 

didàctiques 

Quadern de mestre 

(registre de notes) 

g) Reunions d’avaluació inicial i amb l’equip de suport per analitzar 

amb la resta de l'equip docent, les possibles necessitats educatives 

dels/les alumnes. 

Equip directiu 

Tutors/es 

Especialistes 

Equip de suport 

Octubre Actes de les sessions 

d’avaluació inicials 

Instruccions per a les 

sessions d’avaluació 

h)  Realitzar petites assemblees on els/les alumnes puguin participar 

en la gestió del grup i del centre. 

Tutors/es Tot el curs  
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i)  Realitzar dinàmiques de grup que millorin la cohesió dels/les 

alumnes de la classe (Pla d’aprenentatge cooperatiu). 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs Pla d’aprenentatge 

cooperatiu 

 j) Seguiment i el control de l'assistència dels/de les alumnes 

mitjançant la introducció de les faltes al GESTIB mensualment. 

Tutors/es Tot el curs GESTIB 

Llistats impresos 

dels/de les alumnes 

(arxiu de classe) 

 k) Establir amb l'equip docent del cicle els criteris generals per a 

l'organització de la classe, de la programació dels suports necessaris i 

elaboració de materials, així com coordinar la programació de les 

activitats complementàries lectives. 

Tutors/es 

Especialistes 

Setembre/octubre PGA 

Concreció curricular 

Programacions 

didàctiques i d’aula. 

 l) Activitats establertes en el Pla de coordinació entre l’EP i l’IES 

Guillem Cifre de Colonya per tal d’afavorir el pas dels/de les alumnes 

de 6è a l’IES. 

Tutors/es de 6è d’EP 

Equip directiu 

Maig/juny Pla de coordinació 

entre l’EP i l’IES 

 

 

5.2. AMB CADA ALUMNE  (TRACTAMENT INDIVIDUAL) 

El/la mestre com a tutor/a haurà de realitzar un seguiment individual de cadascun dels/les alumnes del seu grup, tant pel que fa al procés 

d'aprenentatge com al seu desenvolupament personal i la seva integració amb el grup classe del que forma part.  

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

a) Reunions de traspàs d’informació quan hi ha canvi de tutor/a 

per poder recollir informació sobre la situació personal, familiar 

i acadèmica de l'alumne. 

Tutors/es 

Especialistes 

Equip de suport 

1a setmana de 

setembre 

Expedients 

Actes de la sessió 

b) Activitats d’acollida per als/a les alumnes nouvinguts/des (Pla 

d’acollida) 

Tutors/es 

Equip de suport 

Setembre  Pla d’acollida 

c) Avaluació inicial per saber els coneixements previs de cada 

alumne/a. 

Tutors/es 

Especialistes 

Octubre Actes de la sessió 

d’avaluació inicial 

Proves inicials 
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d) Realitzar un sociograma (CESC) per conèixer la situació de 

cada alumne/a dins del grup, en el centre i en el seu entorn 

escolar (a partir de 3r d’EP). 

SMOE 

Tutors/es de 3r a 6è d’EP 

Octubre- novembre CESC 

e) Dinàmiques de grup per afavorir el coneixement de si mateix 

de cada alumne i la seva acceptació, treballant la seva 

autoestima (Pla d’aprenentatge cooperatiu) 

Tutors/es 

Especialistes 

Durant tot el curs: 

1 dinàmica/setmana EP 

1 dinàmica/setmana EI  

Pla d’aprenentatge 

cooperatiu 

f) Aprofundir en el coneixement de les aptituds, interessos, 

actituds i motivacions de cada alumne/a amb la finalitat 

d'ajudar-lo en les seves actuacions i en les seves decisions 

mitjançant entrevistes amb les famílies, reunions amb l’equip 

docent ... 

Tutors/es 

Especialistes 

Durant tot el curs  

g) Orientacions contínues en el seu treball escolar, en la seva 

actuació amb els/les companys/es i en la seva integració dins 

del grup classe. 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs  

h) Entrevistes amb les famílies de cada alumne/a per recaptar 

informació sobre l'alumne/a de manera que contribueixi a la 

millora del seu rendiment escolar i de la formació de la seva 

personalitat. 

Tutors/es Setembre (alumnes 4t 

EI i alumnes 

nouvinguts/es) 

Tot el curs 

Actes de les reunions 

de les famílies 

Registre de les reunions 

i) Detecció de les necessitats puntuals de l'alumne/a i si fos 

necessari, derivar-lo a l’orientadora amb la informació 

necessària. 

Tutors/es Inici del curs i durant 

tot el curs 

Full de demanda per a 

l’EOEP 

j) Reunions de cicle/equip docent per determinar els suports o 

altres mesures per poder millorar el rendiment acadèmic, 

l’adquisició de les competències bàsiques establertes en la 

proposta curricular i  el seu comportament i la integració en el 

grup: tipus de suports, temporització, materials, seguiment... 

Tutors/es 

Equip docent 

Equip de cicles 

Inici del curs i durant 

tot el curs 

Actes de les reunions 

de cicle/equip 

docent/equip de suport 

k) Tractament  individual  de  cada  alumne/a  a les sessions 

d’avaluació o de cicle. 

Tutors/es 

Equip docent 

Trimestralment a cada 

sessió d’avaluació 

Actes de la sessió 

d’avaluació 



Pla d’acció tutorial | CEIP Joan Mas 
 

8  

 

   

5.3. AMB ELS/LES MESTRES 

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

a) Reunions de cicle i sessions d’avaluació per coordinar i 

adaptar les programacions al grup d'alumnes i especialment a 

aquells/es alumnes que necessitin qualsevol mesura de suport o 

reforç.  

Tutors/es 

Equip docent 

Inici de curs. 

Tot el curs 

Actes de l’equip de 

cicle. 

Actes de les sessions 

d’avaluació. 

b)  Reunions de cicle per coordinar-se amb l'equip docent i de 

cicle respecte a l'organització de la classe, responsabilitats, 

materials, espais i temps del grup/classe. 

Tutors/es 

Equip de cicle 

Inici del curs  

Tot el curs 

Actes de l’equip de 

cicle. 

c) Sessions d’avaluació per poder coordinar el procés 

d'avaluació i seguiment dels/les alumnes amb tots els/les 

mestres que imparteixen classe en el grup i recollir la informació 

sobre els/les alumnes que proporcionen aquests mestres. 

Tutors/es 

Equip docent 

Trimestralment Actes de les sessions 

d’avaluació. 

d) Reunions dels tutors d’ambdós grups (A/B) per poder 

possibilitar i coordinar línies comunes d'actuació dins de la 

programació didàctica . 

Tutors/es Setmanalment  

i) Respectar i dur a terme els acords presos en les reunions de 

cicle sobre els temes que afecten al desenvolupament de 

l'educació dels/les alumnes. 

Tutors/es Tot el curs Actes de l’equip de 

cicle. 

 

f) Fer de mediador de les possibles situacions de conflicte entre 

mestres i alumnes. 

Tutors/es Tot el curs Entrevistes amb els/les 

alumnes 

g) Transmetre als i a les mestres de l'equip docent aquelles 

informacions sobre els/les alumnes del grup que puguin ser 

beneficioses per al desenvolupament de totes les activitats 

docents i de la formació integral dels/les alumnes. Es podrà dur 

a terme a les reunions de cicle o d’equip docent. 

Tutors/es Inici del curs  

Durant tot el curs 
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h) Recollir la informació necessària dels especialistes sobre el 

comportament, el rendiment acadèmic i la integració de 

l'alumne/a en el grup. 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs Full quadern de classe 

j) Coordinar les reunions generals amb les famílies per al 

seguiment general i particular del grup. 

Tutors/es Inici del curs Fulls d’informació a les 

famílies 

k) Coordinar a nivell del mateix cicle i entre els cicles les 

activitats complementàries programades pels/per les mestres 

del mateix cicle (tutors/es i especialistes) tenint en compte els 

criteris generals per al desenvolupament d'aquestes activitats.  

Tutors/es 

Especialistes 

Coordinador d’activitats 

complementàries i 

extraescolars. 

Equip de cicle 

Inici del curs PGA 

Actes de cicle 

l) Avaluació dels processos d'ensenyament.    

 

 

 

5.4. AMB L’ORIENTADOR/A 

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

a) Col·laborar en l'elaboració del Pla d'acció tutorial a les 

reunions de la CCP aportant idees i activitats que 

complementin l'acció tutorial amb els/les alumnes. 

Tutors/es 

Equip de cicle 

Coordinadors/es de cicle 

Orientador/a 

Tot el curs Pla d’acció tutorial 

b) Emplenar degudament la sol·licitud de demanda 

d’intervenció de l’orientador/a quan un o una alumne 

necessiti la intervenció de l’orientador/a o de la PTSC. 

Tutors/es Tot el curs Full de demanada per 

l’orientador/a o PTSC 

c) Aportar a l’orientador/a tota la informació necessària sobre 

l'alumne/a del qual es faci una demanada i sobre els/les 

alumnes que presenten n.e.s.e. 

Tutors/es 

Orientador/a 

Tot el curs Informes mèdics i 

d’altres professionals 
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d)  Facilitar la relació de les famílies amb l’orientador/a, 

informant-los de les funcions d'aquesta figura. 

Tutors/es Tot el curs  

h) Informar la coordinador/a de l’Equip de suport de les 

necessitats dels/les alumnes respecte a l’orientador/a de 

manera que en les reunions de coordinació setmanals 

previstes es puguin revisar els diferents casos. 

Tutors/es Tot el curs  

i) Sol·licitar a través de l’Equip de suport la necessària 

orientació per al treball amb el grup tant des del punt de 

vista de dificultats d'aprenentatge com de comportaments i 

actituds. 

Tutors/es 

Equip de suport 

Tot el curs  

 

 

5.5. AMB LES FAMÍLIES 

ACTIVITATS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ RECURSOS 

A. Individualment 

a) Recollir dades escolars sobre la família de l'alumne/a, 

situació familiar, actituds a casa, relació amb els/les 

germans/es, expectatives educatives... 

Tutors/es Inici en el centre  

Sempre que sigui 

necessari 

Entrevista inicial 

alumnes de 4t d’EI 

Actes entrevistes 

famílies 

b) Mantenir entrevistes individuals personals amb les famílies 

quan aquests les sol·licitin o quan el/la tutor/a consideri que 

són necessàries, per tractar sobre el grau d'integració de 

l'alumne/a en el grup, el seu rendiment escolar, disciplina i 

anàlisi de la situació personal i acadèmica de l'alumne/a i per 

tractar de solucionar situacions conjuntament i 

coordinadament. 

Tutors/es Sempre que les 

famílies ho sol.licitin o 

el/la tutor/a ho 

consideri 

Quadern de mestre 

Registre d’entrevistes 

Acta de l’entrevista amb 

les famílies 

c) Demanar la col·laboració en relació al treball personal de 

l'alumne/a tant a casa com a classe. 

Tutors/es Tot el curs Acta de l’entrevista amb 

les famílies 
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d) Orientar-los respecte a suports externs o necessitats 

puntuals i/o activitats que poden realitzar els/les alumnes 

fora de l'horari lectiu. 

Tutors/es Tot el curs Acta de l’entrevista amb 

les famílies 

e) Potenciar, afavorir una actitud positiva de les famílies cap al 

centre, fomentant la seva participació i col·laboració, 

sobretot pel que fa a l’AMIPA. 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs  

f) Informar-los sobre el Projecte Educatiu del CEIP Joan Mas, la 

proposta curricular d'Infantil i Primària, els criteris 

d'avaluació i promoció de l'alumne/a. 

Tutors/es Setembre Full informatiu del 

centre 

g) Comunicar-los les activitats complementàries i extraescolars 

que desenvolupa al centre, el grup, el cicle... 

Tutors/es Setembre 

Durant tot el curs 

Full informatiu del 

centre 

h) Sol·licitud de participació i col·laboració en activitats 

complementàries lectives.  

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs  

l)    Incentivar i fomentar la participació en les diverses 

celebracions que es realitzen en el centre. 

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs  

B. Grupalment 

a) Reunió de totes les famílies a l'inici de curs per informar-los 

sobre el PEC del nostre centre, la proposta curricular, la 

programació general, els criteris d'avaluació, les normes de 

funcionament del grup i les activitats complementàries i 

extraescolars. 

Tutors/es Setembre Full d’informació del 

centre 

b) Sol·licitar la col·laboració i ajuda de les famílies per a 

l'organització de determinades activitats lectives, 

complementàries i extraescolars.  

Tutors/es 

Especialistes 

Tot el curs  

c) Organitzar xerrades informatives, en col·laboració amb 

l’EOEP, sobre temes generals d'orientació escolar. 

Tutors/es 

EOEP 

Equip de suport 

Equip directiu 

Tot el curs  
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d) Motivar-los a participar en el Consell Escolar del nostre 

centre i a l'AMIPA. 

Tutors/es 

Especialistes 

Equip directiu 

Tot el curs  
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6- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT. 

Cada curs s'ha de concretar el PAT en el Pla d'actuació anual que formarà part de la 

Programació General Anual (PGA), on es recolliran les actuacions previstes per a la consecució 

dels objectius del PAT que per a aquell curs es consideren prioritàries. A partir d'aquesta 

planificació anual es podrà dur a terme, a nivell de la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) 

i del Claustre de Professors, el seguiment del PAT. 

 A més, cada cinc cursos, com a mínim, és necessari dur a terme una avaluació que servirà per 

actualitzar el PAT del centre. 
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                          CEIP JOAN MAS 
                            Carretera del Port s/n 
                                         ceipjoanmas@educaib.eu 
                                                     971534630 

ANNEXE 1 

PROTOCOL D’ABSENTISME DELS ALUMNES 

 
Les actuacions que s‛han de dur a terme són les de prevenir, detectar, intervenir, i si és el 

cas, derivar altres serveis els casos d‛absentisme escolar. 

Per prevenir i detectar: 

 ·Relació amb les famílies; informar a les famílies de la necessitat que els/les seves 

fills/es assisteixin a classe amb regularitat, arribant d'hora. 

 

 ·Control diari de les faltes assistència i retards en l'educació infantil i primària. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES DE CONTROL 

D’ASSISTÈNCIA 

Alumnes amb tres absències i/o retards consecutius sense 
justificar 

Mestre/a tutor/a contacta amb la família 

Nin/a torna a 
l’escola amb 

normalitat 

Nin/a no torna a l’escola i/o 
continua faltant molt o arribant 

tard sense justificar 

Es comunica al /a la Cap 
D’estudis i aquest es posa 
en contacte amb la família 

El nin/a torna a l’escola 
amb normalitat 



Relació amb les famílies; 

informar als pares de la 

necessitat que els seus 

fills/es assisteixin a classe 

amb regularitat, arribant 

d'hora. 

 

·Control diari de les faltes 

assistència i retards en 

l'educació infantil i 

primària. 

Nin/a No torna a 
l’escola i/o contínua 

faltant molt. 

L’Equip directiu ho comunica al treballador/a social 
de l’EOEP i als Serveis Socials de l’AJuntament 

(Annex I   absentisme, ”documents procés”). S’ha 

d’enregistrar a la carpeta registres “protocols” 

mailto:ceipjoanmas@educaib.eu
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ANNEX 2 

 

 PLA DEL CENTRE DEL TREBALL EN APRENENTATGE COOPERATIU 

 

1. OBJECTIUS QUE ENS PROPOSAM 

  Consolidar la línia metodològica del centre. 

  Aplicació de dinàmiques de cohesió i estructures cooperatives a tots els 

grups del nostre centre. 

 Utilitzar el treball cooperatiu en diferents àrees curriculars. 

 Els mestres, ser models dels alumnes, així realitzar dinàmiques i 

estructures a nivell de claustre. 

 

2. ESTRUCTURES I DINÀMIQUES QUE ES PODEN TREBALLAR A CADA CURS. 

Educació Infantil 

 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS 

Dinàmiques 
Àmbit A 

• La pilota (com per 
exemple a activitats El 
cap de Setmana) 

• La Maleta (jo i la meva 
família) 

• La Pilota 

• La Teranyina 

• La Maleta (jo i el meu 
entorn) 

• La Pilota 

• La Teranyina 

• La Maleta (jo i els meus viatges) 

Estructures 
Àmbit B 

 • Foli giratori 

• Llapis en Mig i 
variacions. 

(festes, sortides i 
projectes) 

• Foli giratori 

• Llapis en mig i variacions 

• Lectura compartida 

• 1-2-4 

• Jo de paraules 
(festes, sortides i projectes) 

Estructures 
Àmbit C 

  • Quadern de l'equip (Model 1) 

MÍNIMS • 1 dinàmica quinzenal a 
partir del 2n trimestre 

• 1 dinàmica quinzenal 

• 1 Estructura mensual 

• 1 dinàmica setmanal 

• 1 Estructura Àmbit B mensual 

• 1 Estructura Àmbit C anual 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Àmbit A - Dinàmiques de grup 

Totes les que es presenten en aquest document i la possibilitat d’aplicar-ne d’altres. 

Àmbit B - Estructures 

LLENGÜES  Foli giratori: Expressió escrita i ortografia        
( paraules, invenció de textos,...). 

 Llapis al mig: Comprensió oral, gramàtica i 
ortografia. 

 Parada 3 minuts. 

 Paraules clau: resums de lectures. 

 Lectura compartida. 

 Llegir en parella 

 1-2-4: correccions, normes 

ortogràfiques. 
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MATEMÀTIQUES  Llapis en Mig i variacions. 

 1-2-4 

C. NATURALS 
C. SOCIALS 

 Llapis al mig: respondre qüestions 

 Foli giratori: coneixements previs i finals 

 Joc de paraules: resum d’UD 

 1-2-4: avaluació. 

 Parada de tres minuts 

PLÀSTICA  Foli giratori: cartells, murals,... 

ESTRUCTURES ÀMBIT C- QUADERN D’EQUIP 

Model 2  per 1r i 2n d’EP Model 3 de 3r d’EP a 4t d’EP. 

MÍNIMS 

DINÀMIQUES – ÀMBIT A ESTRUCTURES – ÀMBIT B QUADERN D’EQUIP – ÀMBIT C 

• 1 dinàmica setmanal 
 

• 1 Estructura mensual a 1r d’EP. 

• 1 Estructura quinzenal a partir 
de 2n d’EP. 

• Quadern d’Equip anual : 
- Model 2: 1r i 2n d’EP. 
- Model 3: a partir de 3r d’EP. 
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ANNEX 3 

ACTA DE REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 

DATA:…………………………………………….     TUTOR/A …….…………………………………………………………...                          

ALUMNE/A:……………………………………………………….…………………………………………………………………. 

CURS:…………..  

NOM DEL TUTOR 1: …………………………………….……………………………………………………………………………… 

NOM DEL TUTOR 2: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ORDRE DEL DIA: 

1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

PUNTS TRACTATS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

ACORDS APRESOS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SIGNEN: 

                     TUTOR/A                                                                    MARE/PARE 

 

 

 

………………………………………………………                …………………………………………………………………………. 
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