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1. Introducció 
 
Aquest PAT (Pla d’Acció Tutorial) és el document on es concreten les propostes             
relacionades amb l’atenció educativa que rebrà l’alumnat durant el temps escolar           
amb l’acció orientadora i coordinada dels/de les tutors/es, mestres i famílies.           
L’acció tutorial integra un conjunt d’actuacions i programes referits als diversos           
aspectes del desenvolupament integral de l’alumnat i a l’assoliment de les           
competències bàsiques, de manera que permeti a aquest donar resposta a les            
necessitats i situacions de caràcter personal, educatiu i professional que s’anirà           
trobant al llarg de la seva vida. 
La normativa que el regula aquest PAT es recull en: 
 
- Llei Orgànica, 2 /2006 
- Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de              
centres (ROC). 
- INSTRUCCIONS per a l’organització i el funcionament dels centres docents           
públics. 
 
Aquestes normes i decrets estableixen, a més de les funcions dels/de les            
tutors/es, els objectius generals a assolir, i la intervenció de l’acció tutorial en els              
diferents àmbits. 
Els  objectius d’aquest PAT seran: 
 

- Afavorir el procés de desenvolupament integral de l’alumnat i contribuir al             
caràcter personalitzat de l’educació. 

- Ajustar la resposta educativa a les necessitats concretes de l’alumnat,            
mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques. 
       - Prevenir les dificultats d’aprenentatge. 

- Facilitar la integració de l’alumnat en els grups classe i en el centre i fomentar                 
la participació d’aquest dins la comunitat educativa, afavorint la bona relació entre            
tots els membres, assumint papers mediadors i negociadors dels conflictes, si cal. 

- Afavorir els processos de maduresa personal, de desenvolupament de la            
pròpia identidat i sistema de valors, per a la progressiva presa de decisions que              
l’alumnat haurà d’adoptar al llarg de la seva vida. 

- Potenciar l’autoconeixement del l’alumnat tant pel que fa a les seves             
característiques personals com al seu procés d’aprenentatge. 
        - Detecció de les necessitats dels alumnes. 
 
 
2. Funcions del/de la tutor/a 
 
Com a principi general, els/les tutors/es, amb coordinació amb els/les altres           
mestres, treballaran per assegurar la cohesió grupal. Un grup ben cohesionat crea            
el substrat necessari per al bon clima de convivència i d’aprenentatge del grup             
classe i per tant, es fa necessari que tot l’alumnat se senti integrat, reconegut,              

3 



valorat i que forma part, amb tota la seva dimensió, del seu grup. Així,              
s’assegurarà l’estabilitat emocional i afectiva del nostre alumnat impedint qualsevol          
situació de marginació i de desadaptació d’aquest. Un alumne que emocionalment           
no reuneix les condicions necessàries en aquest àmbit, no disposa de les situació             
òptima que li permeti i el predisposi envers l’èxit educatiu, aspecte cabdal en el              
nostre quefer educatiu. Així mateix, el/la tutor/a atendrà a la situació           
socioeconòmica i familiar de l’alumnat que previngui qualsevol situació de          
discriminació i li permeti canalitzar situacions anòmales derivades d’aquesta         
situació. 
Un grup cohesionat és el millor antídot contra el bullying, respecte del qual hem              
d’estar vigilants en tot moment i que no podem permetre que aparegui en el nostre               
entorn escolar. Atenció al significat del bulliyng per a no generalitzar-lo i no             
confondre’l amb casos puntuals d’agressió entre companys: és l’assetjament d’un          
o més alumnes sobre un o altres, continuat i persistent en el temps, premeditat i               
consentit sota la tolerància o indiferència de la resta del grup. Així també afavorir              
la coeducació i la igualtat d’oportunitats. 
 
a. Competències del/ de la tutor/a: * consultar l'article 25 del ROF. 
 
Instruments del/la tutor/a per a l’acció tutorial: 
 
a. Elaboració de la programació d’aula:  
 
b. Agenda dels/de les mestres: cada mestre/a disposarà d’una agenda pel           
registre i seguiment dels seus alumnes; l'avaluació contínua; les faltes          
d'assistència; la reunió amb les famílies i amb els mateixos alumnes, etc. 
 
c. Delegats/des: a principi de curs, cada tutor/a farà eleccions per triar            
delegats/des de classe per a tot un curs, que formaran la comissió de delegats/des              
del centre. Aquesta comissió, composta per 12 nins/es de l'etapa de primària, té la              
vocació d’atorgar espais de decisió a l’alumnat, “d’empoderar-los” i         
d’acompanyar-los en el procés de presa de decisions i de resolució de conflictes.             
Aquesta comissió es reunirà, al manco, tres vegades durant el curs amb la             
direcció. Són els/les representants dels seus companys/es i traslladaran a la           
classe les decisions i la reflexió duta a terme en el sí de la comissió. 
D’altra banda i amb l’objectiu del cultiu de la responsabilitat i de compartir el              
funcionament de l’aula, el tutor/a establirà el calendari i els torns rotatius dels             
encarregats/responsables de classe: pissarra, material, etc. 
 
d. Informe del grup classe: cada tutor/a emetrà al final de cada avaluació una              
acta on, a més d'informar dels resultats acadèmics, també explicarà les           
característiques del grup: grau de cohesió, dinàmiques favorables o contràries,          
identificació de dificultats i èxits, etc. 
 
e. ROF: els/les tutors/es treballaran amb el seu grup el contingut del ROF, per tal               
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que l'alumnat  interioritzi i assumeixi les normes de la classe i del centre. 
 
f. Alumnat NESE: els/les tutors/es, en col·laboració amb l'equip de suport,           
elaboraran els informes NESE, així com les adaptacions curriculars necessàries          
en cada cas. Els/les tutors/es s'encarregaran de posar en coneixement els           
informes NESE a les famílies, que hauran de signar, fent palesa així la seva              
acceptació. 
g. Si un/a alumne/a no segueix el ritme d'aprenentatge general, experimenta           
dificultats rellevants i s'han esgotat les mesures ordinàries per a la seva atenció, el              
tutor/a ho comunicarà al cap d'estudis i aquest informarà de la situació a l'equip de               
suport, i conjuntament amb el/la tutor/a, es valorarà la seva derivació a L'EOE.             
Igualment es farà aquest procés en el cas d'alumnes que presentin problemàtiques            
socio-familiars i/o d’absentisme escolar. 
 
h. Pautes pedagògiques 
- S’oferiran a l’alumne/a activitats adaptades al seu nivell. 
-S’avaluarà a l’alumne/a segons el seu propi procés d’aprenentatge. 
 
i. Suports: les sessions de suport dels/lles mestres dins el seu cicle es dedicaran              
al suport dins l'aula. Aquestes sessions de dos mestres dins l'aula es faran de              
manera coordinada i programada. No es tracta de desenvolupar rols principals i            
secundaris sinó de treballar en la línia de la tutoria compartida en benefici del grup               
classe. 
 
j. Les sessions de tutoria individuals i col.lectives: es duran a terme            
setmanalment al llarg de 45 min. per treballar aspectes emocionals, afectius i            
d’integració i per assegurar la cohesió del grup i la situació òptima de treball i               
convivència. 
 
k. Per decidir que un/una alumne/a no promociona al següent curs se seguiran els              
següents passos:  
 
- En primer lloc el tutor/a comunicarà al cap d’estudis la possible no promoció              
d’un/una alumne/a del seu grup-classe. 
- El/la tutor/a farà les adaptacions i/o els reforços adients perquè l’alumne/a            
assoleixi els mínims curriculars del curs. L’equip de suport l’ajudarà i facilitarà            
recomanacions i pautes en tot aquest procés. 
- Si aquestes adaptacions no donen el seu fruit, es farà la demanda a l’equip de                
suport que podrà cursar amb les ACI significatives o no que corresponguin. 
- Si arribat a aquest punt encara es veu necessari que l’alumne/a no promocioni,              
serà l’equip de mestres que operi sobre aquell alumne qui avaluarà, debatrà i             
considerarà aquesta opció. En cas de no arribar a un acord per consens, el/la              
tutor/a tendrà un vot rellevant.  
- El/la tutor/a informarà a la família de tot aquest procés. Durant el segon trimestre               
els comunicarà la possibilitat de la no promoció, havent d’informar-los de tot el             
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procés i abans de de finalitzar el mes de maig, s’haurà de comunicar a la família la                 
decisió final. 
La no promoció d’un/a alumne/a és un factor extraordinari que condicionarà tota la             
seva escolaritat. Per tant, ens obliga a prendre la millor decisió possible atenent a              
tots els condicionants: aspectes maduratius i de rendiment acadèmic,         
desvinculació del seu grup natural; integració en el nou grup classe; mesures de             
suport en el proper curs, etc. 
 
 
 
3. Relacions del tutors/es amb les famílies 

 
a. La comunicació amb les famílies s'estableix mitjançant: 
 

- Les reunions de tutoria col·lectives de principi de curs 
- Els informes trimestrals d’avaluació 
- Les entrevistes personals amb pares i mares (el dia de tutoria) 
- El contacte diari o periòdic (presencialment, per correu electrònic o          

telefònicament) 
- I l'agenda escolar. 

 
b. Reunió de presentació de l’escola i del curs de 3 anys: durant el tercer               
trimestre, es durà a terme una reunió amb els pares i mares dels alumnes que               
començaran a tres anys el curs següent. Aquesta reunió la farà conjuntament            
l'equip directiu i la tutora que assumirà el grup. Es donaran a conèixer les              
orientacions que els pares i mares han de tenir en compte; els hàbits a treballar               
durant l'estiu; indicacions vàries, etc. També se'ls facilitarà una presentació sobre           
els trets identitaris de l'escola, el seu funcionament i organització i se'ls mostraran             
les instal·lacions del centre.  
 
c. Reunió de tutoria col·lectiva a principi de curs: s'expliquen tots els aspectes             
del funcionament del centre en general i de la tutoria en particular. Hi haurà un               
guió, que es revisarà anualment i que es facilitarà amb la deguda antelació als/a              
les tutors/es. 
 
d. Entrevista individual: S'informarà del rendiment escolar; dels aspectes         
relacionals i de desenvolupament personal de l'alumne/a. Es recollirà tota la           
informació que aportin els pares/mares o tutors de l'alumne/a. I finalment es farà             
una acta de la sessió. En alguns casos, per assegurar els acords o per evitar               
discrepàncies de plantejament o de criteris, es demanarà als pares/mares tutors           
que també la signin. 
Al llarg del curs, es mantindran totes aquelles entrevistes que tutors/es o            
pares/mares creguin necessàries. Llevat de casos urgents, totes aquestes         
reunions han de ser abans concertades via agenda o telefònicament si és            
necessari. 
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e. Reunió de tutoria individual amb la família per al lliurament de l'informe             
final de cada nivell. Es durà a terme una vegada hagi finalitzat el curs i abans del                 
finalitzar del mes de juny. No es donarà llibre de tasques, ni feines a treballar. Però                
el/la tutor/a podrà recomanar tasques a treballar durant el període vacacional. El            
tutor/a podrà facilitar un seguit d'orientacions per escrit sobre conceptes i hàbits a             
treballar durant l'estiu. 
 
 
g. L'agenda escolar: a primària és el mitjà de comunicació oficial entre els/les             
mestres i les famílies i s’anotaran en aquestes totes les informacions que s'hagin             
d'intercanviar: autoritzacions, comunicacions sobre el comportament i rendiment        
dels alumnes, material, petició d'entrevista... L'alumnat anotarà a l'agenda els          
deures o tasques que s’hagin de fer. Sempre se seguirà el criteri de deures              
exposat en aquest mateix PAT (punt 12). S'ha de fomentar l’ús de l’agenda com a               
instrument d’organització i responsabilitat, insistint en la seva importància a les           
reunions, encomanant-lo a l'alumnat i que les famílies revisin i signin l'agenda del             
seu fill/a. 
 
 
 
4. Relacions del centre amb les famílies 
 
Un dels principals objectius serà el d'establir una bona relació i coordinació entre             
les famílies i el centre per afavorir la seva participació, col·laboració i ajut. A              
principi de curs es lliurarà a les famílies un full informatiu amb les dades més               
importants del centre: horaris, agenda escolar, funcionament, serveis        
complementaris, resum del PEC... 
 
a. Reunions periòdiques de l'equip directiu amb els membres de l'Amipa: es duran             
a terme de manera fluïda i constant al llarg del curs per tal d’assegurar la seva                
col·laboració i coordinació. 
 
b. Una vegada al llarg del curs, com a mínim, cada tutoria durà a terme una                
activitat amb pares i mares a la seva aula. L'equip directiu donarà suport i eines               
perquè es puguin realitzar aquestes activitats. Se'n farà una valoració i recollida            
d'aquestes activitats a la memòria de final de curs. 
 
c. Festes i celebracions amb jornades de portes obertes per a les famílies             
(bunyolada, concert de Nadal, mercadet solidari, cursa solidària, carnestoltes, Sant          
Antoni, festa del llibre, festa de final de curs, etc...). Sempre que sigui possible, es               
programaran activitats conjuntes per aquestes dates. 
 
d. La pàgina web del centre i el blog esdevenen un altre mitjà de comunicació i                
una manera molt clara de mostrar l'activitat del centre i els seus trets             
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identificatius. 
 
e. Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Eugènia donen servei d'atenció i             
ajuda a les famílies amb necessitats socioeconòmiques, en coordinació amb          
l'EOE, l'equip de suport i l'equip directiu del centre. Els/les tutors/es podran            
demanar i/o comunicar, a través del cap d'estudis que se n’encarregarà de la seva              
coordinació, assumptes relacionats amb el seu alumnat. Així mateix, els Serveis           
Socials mantindran contacte sistemàtic amb l'EOE per fer el seguiment de           
l'alumnat amb famílies incloses dins el programa municipal. 
 
f. A l'entrada del recinte escolar hi ha un plafó informatiu general que dóna a               
conèixer tot el que té lloc a l'escola. Cada informació està impresa en un cartell               
enumerat i el contingut del plafó es renova trimestralment. A l'interior del recinte             
escolar, cada tutor/a i/o especialista mostrarà en els espais adients aquelles           
activitats pròpies de la seva responsabilitat. També, just abans del vestíbul de            
l'escola, comptam amb una pissarra on s'informa de l'activitat diària del centre.            
Les informacions generals les farà l'equip directiu i les pròpies de cada tutor/a o              
especialista correspondrà a aquests/es. 
 
g. Els/les tutors/es que vulguin informar a les famílies via circular ho hauran de fer               
sota els criteris de qualitat aprovats pel claustre: amb el logotip incorporat, amb la              
grafia arial (disponibles a l’ordinador de la sala de mestres) i comptant amb el vist i                
plau de l’equip directiu. (article 63 del ROF. Pàg. 27) 
 
h. El centre també informarà a les famílies a través de circulars que en la majoria                
dels casos serà a través de correu electrònic, a excepció d’aquelles famílies que             
demanin explícitament, rebre-les en paper. Aquestes circulars estaran        
enumerades i amb els criteris de qualitat establerts. 
 
i. Les famílies hauran d’informar al centre en cas que els seus fills faltin a classe                
per una circumstància o altra a través de l’agenda o telefònicament. 
 
 
5. Acolliment de l’alumnat 
 
Cal assegurar la plena integració de l'alumnat en el menor temps possible, tenint             
molt en compte a principi de curs a l'alumnat de nova incorporació, i a mitjan curs                
els d'incorporació tardana. 
 
a. Educació infantil: 
 
a.1. La setmana d’adaptació es farà depenent de les instruccions de principi de             
curs i de les caracteristiques del grup classe. 
 
a.2. Els pares/mares, tutors/es acompanyaran els infants, tant a les entrades com            
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a les sortides, fins a les portes de l'aula; avisaran per escrit a la tutora en cas que                  
els acompanyi o els vengui a cercar una persona desconeguda per la tutora. 
 
a.3. Alumnat d'incorporació tardana: se seguirà el protocol del Pla d'Acollida de            
l’Alumnat. Sempre hi haurà una reunió de la família amb la tutora prèvia a la               
incorporació de l’alumne/a. Es procurarà una adaptació positiva al grup-classe          
mantenint contacte permanent amb les famílies.  
 
b. Educació primària: 
 
b.1. El primer dia de classe l’horari es farà de la manera següent. Durant les dues                
primeres sessions l'alumnat romandrà amb el tutor/a del seu grup i els/les            
especialistes, si és necessari, faran suport als cursos on estiguin adscrits. 
 
b.2. Alumnat d'incorporació tardana. Se seguirà el protocol del Pla d'Acollida de            
l’Alumnat.  
 
 
 
6.  Criteris per a l'elaboració dels horaris 

 
L'objectiu principal sempre serà el d'aconseguir una adequada distribució dels          
recursos humans, per afavorir l'aprenentatge de l'alumnat i la coordinació entre           
els/ les mestres. 
 
a. Psicomotricitat: les sessions a infantil es faran amb la presència i col·laboració             
de la tutora. 
 
b. Educació física, Anglès i Música: durant el canvi de sessió el/la tutor/a romandrà              
dins l'aula esperant l'arribada de l'especialista. Igualment l'especialista esperarà         
l'arribada del/a tutor/a. S'evitarà que l'alumnat romangui sol dins l'aula.  
 
c. Equip de suport: a principi de curs, abans de començar l'activitat lectiva, es              
reunirà l'equip de suport per fer una valoració de l'alumnat NESE i dels recursos              
de suport a l'escola. Després, escoltada també la valoració dels/de les tutors/es            
que tenen alumnat diagnosticat, es farà la distribució del suport que podrà oferir de              
l'equip de suport. 
 
d. Suport ordinari: el suport serà per definició inclusiu, la qual cosa significa que              
parteix de la premissa que tots/es els/les alumnes tenen necessitats de suport. Es             
farà dins l'aula i de forma planificada i coordinada entre els/les mestres. Cal que el               
temps de coordinació quedi plasmat dins l’horari.  
 
e. Primeres sessions: per facilitar la tasca d'acollida i de treball dels/de les             
tutors/es d'infantil i primera etapa, s'intentarà que la majoria de sessions           
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compreses entre les 9.00 h. i les 11.00 h. les duguin a terme els/les mateixos/es               
tutors/es. 
 
 

 
7. Coordinació escoleta- centre- IES 
 
a. Educació Infantil:  
a.1. Abans de la finalització del curs, les mestres d'infantil tendran informació            
facilitada per l'escoleta municipal de tots/es els/les alumnes. 
a.2. Sempre que es consideri necessari, es mantindran reunions entre les mestres            
del centre amb les de l'escoleta.  
a.3. Durant el tercer trimestre, el centre rebrà la visita de l'alumnat de l'escoleta              
que coneixerà l'escola i la seva aula. 
a.4. Es convidarà als/a les alumnes de l'escoleta a assistir a la festa de final de                
curs del centre, a la bunyolada, i altres activitats que durant el curs puguin sorgir. 

 
b) Educació primària. L'objectiu serà afavorir la integració positiva de l'alumnat que            
passa a l'IES Santa Maria, centre d’adscripció del nostre centre.  
b.1. Hi haurà un intercanvi d'informació entre els equips directius dels dos centres. 
b.2. Hi haurà un intercanvi d'informació entre els equips d'orientació dels dos            
centres. 
b.3. Comparació, valoració i anàlisi dels resultats del primer trimestre obtinguts           
pels ex alumnes de l'escola a l'IES. 
b.4. El tutor de 6è de primària, al mes de juny, mantindrà una reunió amb el cap                 
d’estudis de l’IES per al traspàs d’informació acadèmica del seu alumnat.  
 
 
 
8. Coordinació general docent 
 
a. Objectius:  
 
a.1. Aconseguir una bona coordinació de les tasques docents, procurant la           
participació de tots/es els/les mestres, segons les seves funcions i la seva            
responsabilitat. 
a.2. Unificar els criteris pedagògics per aconseguir una línia comuna d'actuació           
(línia de centre). 
a.3. Per aconseguir una bona coordinació entre tot els/les mestres, s'estableixen           
les següents reunions: 
 
- Reunions de cicle: una mensual. 
- Reunió de l'equip de suport: una setmanal. 
- Reunions quinzenals de seminari de centre. 
- Reunions de claustre: una mensual. 
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- Reunions de Consell Escolar: trimestral i/o quan siguin necessàries. 
- Reunions equip directiu: setmanalment. 
- Sessions d’avaluació: trimestrals. * El/la futur/a tutor/a de 1r o aquell/a que             
s’encarregui per primera vegada el grup, haurà d’assistir a la darrera sessió            
d’avaluació, per tal d’assegurar el ple coneixement del grup i dels alumnes que             
rebrà el curs següent.  
- Reunions de la CCP: quan siguin necessàries 
- Reunions de la comissió ambiental: quan siguin necessàries 
 
a.4. Els mestres anotaran en el calendari general aquelles activitats          
extraordinàries dels seus grups; si és necessari, a través de l’Edmodo per tal que              
puguin ser compartides per altres grups; ho comunicaran a l’equip directiu i ho             
anunciaran a través de la pissarra de l’entrada de l’escola. 
 
 
 
9. Desenvolupament de la cohesió de grup. Tutoria  
 
 
Els objectius seran: 
 

⁃ Establir un pla gradual d'activitats per aconseguir el desenvolupament de les           
capacitats i habilitats emocionals, socials i afectives de l'alumnat. 

⁃ Millorar la comunicació i el coneixement intragrupal. 
⁃ Desenvolupar i entrenar les relacions interpersonals i la cohesió social. 

 
a. Infantil: 

 
- La notícia: pensada per estructurar el pensament; ampliar vocabulari;         

respectar les opinions dels altres i observar i explorar l'entorn immediat.  
- Filosofia: per fer hipòtesis; estructurar preguntes; saber escoltar i respectar          

el torn d'intervenció. 
- Dinàmiques de cohesió de grup. 
- Treball cooperatiu a través de tallers, projectes,... 

 
b. Primària: 

 
- Els alumnes s'han de conèixer de forma individual i global, fugint de              

plantejaments parcials i estrictament acadèmics. Per això, els àmbits principals de           
l'acció tutorial estan pensats per afavorir l'estabilitat emocional; l’autoestima; les          
habilitats per afrontar les dificultats de relació; la integració grupal; l’adaptació           
social i l’adaptació familiar. I també enfocat a les habilitats bàsiques de            
l'aprenentatge: memòria, atenció, llenguatge, percepció,... i atenent també a         
tècniques i hàbits d'estudi. 
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c. Infantil i primària: 
 

- El centre disposarà d'una sèrie de materials per treballar a les sessions             
de tutoria. Aquests materials estaran penjats a la plataforma Edmodo. 

- Dins les sessions de seminari de centre es debatran activitats orientades a             
millorar la convivència al centre. Després seran avaluades pel claustre i es            
consensuarà la seva incorporació a la Concreció Curricular.  

- Els equips de cicle determinaran les activitats que s'han de dur a terme al               
llarg de cada curs, fent una programació a principi de curs que constarà dins la               
PGA. 

- Totes les sessions es faran dins la sessió programada de tutoria establerta             
dins l'horari. 
 
 
 
10. Educació emocional 
 
L'objectiu de l’educació emocional és oferir especial atenció al creixement personal           
de cada alumne/a.  
Es proposaran una sèrie d'activitats que responguin a les necessitats de cada            
grup. Dins l'horari del grup classe es dedicarà una sessió setmanal a treballar els              
aspectes de tutoria relacionats amb el desenvolupament emocional i social dels           
alumnes. 
 
 
 
11. Hàbits i normes 
 
L'objectiu serà establir, de manera progressiva, les activitats basades amb els           
hàbits i les normes que s'han d’assimilar i practicar per aconseguir un ambient             
adequat per la l’estudi i el treball. 
 
Educació Infantil: 
 

● Hàbits d'autonomia i ordre: 
 

- Saber desvestir-se. 
- Vestir-se amb ajuda. 
- Posar-se les sabates amb ajuda. 
- Embotonar-se i desembotonar-se. 
- Penjar abrics i bates. 
- Menjar tot sol. 
- Demanar correctament aigua. 
- Saber demanar ajuda. 
- Rentar-se les mans abans de berenar i dinar 
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- Mocar-se. 
- Ordenar el material. 
- Respectar normes establertes. 
- Bona presentació de les feines. 
- Acabar les feines. 

 
● Coneixement de l'entorn: 

 
- Respecte i cura de l'entorn. 
- Compartir. 
- Saludar a les entrades i sortides. 
- Normes de convivència: per favor, gràcies… respectar les fileres. 

 
● Llenguatges: comunicació i representació: 

 
- Respectar als altres durant la notícia i a filosofia. 
- No cridar. 

 
● Hàbits d'higiene i salut: 

 
- Anar al bany tot sol. 
- Aixecar la tapa del vàter. 
- Agafar-se el penis per orinar. 
- Estirar la cadena. 
- Distingir entre papereres i poal de fems. 

 
● Hàbits de comportament i convivència: 

 
- Saber esperar torn 
- Aprendre a fer silenci. 
- Saber escoltar. 
- Mirar a l'altre quan parlam. 
- Saber escoltar als companys i parlar amb ells. 
- Obeir les ordres dels adults i dels mestres. 
- Donar les gràcies. 
- Demanar disculpes quan s'ha agredit o faltat a un company. 
- Saber compartir. 
- Saludar i acomiadar-se. 
- Ser sincer. 
- Saber elegir. 

 
Educació Primària: 
 

● Autonomia Personal: 
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- Puntualitat a l’hora d'arribar a l'escola. 
- Vestir-se i desvestir-se adequadament (EF). 
- Vestimenta adequada. 
- Penjar abrics. 
- Mocar-se. 
- Hàbits d’higiene personal que faciliti, sobre tot les relacions interpersonals. 
- Dur i ordenar el material. 
- Agafar el material d'en terra. 
- No apropiar-se del material dels altres. 
- Bona presentació de les feines. 
- Acabar les feines establertes 
- Potenciar l'autonomia de treball a classe. 
- Acostumar-se a tenir l'ordre i respectar la neteja dins classe. 
- Evitar l'ús de paraules malsonants. 
- Participació de l'alumnat en totes les activitats del centre. 

 
● Medi físic i social: 

 
- Recollir els papers del terra encara que no siguin els seus. 
- Abocar els residus dels berenars a les papereres separadores segons el            

seu destí 
- Saber separar els papers que es poden reciclar. 
- Portar determinat residus per al seu reciclatge com ara les piles i els taps               

de plàstic. 
- Tancar llums i portes per a l’estalvi energètic 

 
 

● Normes de convivència: 
 

- Xerrar sense cridar. 
- Respectar el torn de paraula. 
- To de veu adequat. 
- Respectar als/a les mestres i als/a les companys/es. 
- Saludar i acomiadar-se. 
- Donar les gràcies. 
- Demanar les coses amb educació i respecte. 
-Tocar la porta i demanar permís sempre que es vulgui entrar a una altra              

aula o sala. 
- Intentar prescindir d'anar al bany en temps de classe i limitar-lo als canvis              

de classe, llevat de casos de necessitat. 
- Aixecar la mà per intervenir o parlar dins classe. 
- Respectar el torn de paraula. 

 
 
 

14 



12. Projectes 
 

Per acord del claustre i com a línia de centre, cada curs dedicarà un mínim de 3 h.                  
setmanals a la realització del treball per projectes. 
 
 
 
13. Deures 

 
Entenem per deures totes les feines que els nins han de fer a casa seva.  

Per donar deures, se seguiran els criteris comuns per a tot el professorat amb la               
finalitat de donar-los de manera controlada. 

a. Les condicions per donar deures han de ser les següents: 
 

● El tutor o tutora coordinarà els deures que es donin al seu grup classe. Amb               
aquesta finalitat pot fer servir el plafó on s’apunten els deures. 

● Les feines que es donaran han de tenir un objectiu específic i puntual. 
● Les tasques no han d’introduir conceptes nous. 
● Ha d’estar ben explicada la tasca a fer. 
● Les feines que donarem han de poder fer-se de manera el més autònoma             

possible, cosa que implica que tots els alumnes la puguin i sàpiguen fer. 
● Les tasques han d’estar adaptades a les característiques de cada alumne. 

● Els deures que es donaran seran per reforçar el fet a classe i per preparar noves                
activitats. No és recomanable acabar el que no s’ha pogut acabar durant la sessió.              
Es considera vàlid el supòsit de començar a fer els deures dins classe. 

● Quant al temps: 

- a infantil: un temps no superior a 2 hores trimestrals 

- a 1r: un temps no superior a una hora setmanal 

- a 2n: un temps no superior a 90 minuts setmanals 

- a 3r: un temps no superior a 2 hores setmanals 

- a 2n cicle: un màxim de 5 hores setmanals. 

⁃ Aquests deures es repartiran amb un mínim de tres vegades per setmana. 

⁃ Els temps no són obligatoris, són els màxims que es poden donar per a cada un                
dels infants. 

⁃ El/la tutor/a recordarà als alumnes que s’han d’organitzar per fer els deures també             
els dies que no en tenen. 
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b. Altres temes que cal que es tenguin presents i adaptar: 

⁃ Cercar la causa de per què no fan els deures en els casos que això passi. 

⁃ Pensar el temps que dedicaran a la correcció dels deures. 

⁃ Pensar les mesures que es posaran en cas que no es realitzessin. 

 

14. Faltes d'ordre, de comportament i de convivència. 

Tots els plans del centre, aprovats pel Claustre i el Consell Escolar, han de              
servir d'eina indispensable per a la bona convivència a l'escola. El ROF            
detalla els aspectes de les faltes de comportament i les seves sancions. El             
Pla de Convivència explica aquelles mesures per a la prevenció i solució de             
conflictes relacionats amb la convivència. El Pla d'Atenció a la Diversitat i            
aquest mateix Pla d'Acció Tutorial han de servir de guies pel bon            
funcionament de les relacions entre mestres, pares, mares i alumnat. 

En tot cas, se seguirà el protocol que marca el ROF i es comunicarà al cap                
d'estudis aquelles faltes de comportament i de conducta i de convivència           
disruptives i reiterades. 
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