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PLANIFICACIÓ PAT (Pla d’Acció tutorial) 
 ESO i BTX 

curs 2021-2022 

 
 
L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir al 
desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter personal, acadèmic 
i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social.  
 
L’alumnat roman amb el seu tutor/a durant l’hora de tutoria setmanal, per tal de resoldre dubtes, 
tenir relació amb l’evolució i desenvolupament de l’alumne/a i treballar diferents dinàmiques de grup 
que afavoreixen les relacions entre companys/es i la cohesió del grup-classe. Tanmateix, en 
aquesta hora es presenten diferents dinàmiques, tallers i activitats que contribueixen al 
desenvolupament personal de l’alumnat. 
 
De cara al curs 2021-22, us presentem les activitats i tallers previstos per nivells educatius: 
 
 
Nivell educatiu: 1r ESO 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
Coneixement de la biblioteca escolar 
Taller alimentació (Infermeres de Salut i Escola) 
Treballem les emocions 
Hores i planificació d’estudis 
Dinàmiques de grup 
 
2n trimestre 
 
Taller mines antipersona (Grup Eirene) 
Taller de seguretat viària (Policia Local) 
Projecte de Carnestoltes 
Activitats de salut 
Activitats dia de la Dona 
Taller de les emocions 
Activitats UNESCO i DENIP 
Dinàmiques de grup 
 
 
3r trimestre 
Taller de l’amistat 
Taller prevenció del tabaquisme 
Projecte transversal de 1r d’ESO 
Orientació del curs de 2n d’ESO 
Dinàmiques de grup 
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Nivell educatiu: 2n ESO 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
Taller begudes prevenció begudes energètiques 
Treballem les emocions 
Hores i planificació d’estudis 
Dinàmiques de grup 
 
2n trimestre 
 
Taller Repensem la Pau (Grup Eirene) 
Taller de seguretat viària (Policia Local) 
Projecte de Carnestoltes 
Taller de sexualitat 
Activitats dia de la Dona 
Activitats UNESCO i DENIP 
Taller de les emocions 
Dinàmiques de grup 
 
3r trimestre 
 
Taller de l’amistat 
Xerrada Promoció econòmica 
Orientació del curs de 3r d’ESO 
Projecte transversal de 2n d’ESO 
Dinàmiques de grup 
 
 
Nivell educatiu: 3r ESO 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
Projecte Ajuntament Ciutats Defensores dels Drets Humans 
Treballem les emocions 
Hores i planificació d’estudis 
Servei comunitari 
Dinàmiques de grup 
 
2n trimestre 
 
Servei comunitari 
Taller de seguretat viària (Policia Local) 
Projecte de Carnestoltes 
Taller de Llibertat i tolerància 
Taller drogodependència 
Activitats dia de la Dona 
Activitats UNESCO i DENIP 
Taller de les emocions 
Dinàmiques de grup 
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3r trimestre 
 
Servei comunitari 
Taller de sexualitat 
Jornades tecnològiques 
Xerrada Promoció econòmica 
Orientació del curs de 4t d’ESO 
Projecte transversal de 3r d’ESO 
Dinàmiques de grup 
 
 

Nivell educatiu: 4t ESO 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
Projecte Ajuntament Ciutats Defensores dels Drets Humans 
Treballem les emocions 
Hores i planificació d’estudis 
Dinàmiques de grup 
 
2n trimestre 
 
Taller de seguretat viària (Policia Local) 
Projecte de Carnestoltes 
Taller de Llibertat i tolerància 
Assaig Competències Bàsiques 
Activitats dia de la Dona 
Activitats UNESCO i DENIP 
Projecte d’Orientació de 4t d’ESO 
Taller Violència de gènere 
Dinàmiques de grup 
 
3r trimestre 
 
Taller de sexualitat 
Orientacions específiques a nivells postobligatoris. 
Dinàmiques de grup 
 
 

Nivell educatiu: 1r Batxillerat 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
El vaixell (dinàmica d’inici de curs) 
Treballem les relacions interpersonals 
Hores i planificació d’estudis 
Presentació del Treball de recerca 
Dinàmiques de grup 
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2n trimestre 
 
Taller de seguretat viària (Policia Local) 
Projecte de Carnestoltes 
Xerrades orientació 2n BTX i TR 
Activitats dia de la Dona 
Activitats UNESCO i DENIP 
Taller Violència de gènere 
Dinàmiques de grup 
 
3r trimestre 
 
Activitats relacionades amb el TR 
TED TALK. Taller de llenguatge oral 
Dinàmiques de grup 

 
 
Nivell educatiu: 2n Batxillerat 
 
1r trimestre 
 
Activitats d’acollida (Pla detallat amb el tutor/a els primers dies de classe) 
Informació mesures Covid 19 
Treballem les relacions interpersonals 
Hores i planificació d’estudis 
Treball de recerca: Abstrat 
Dinàmiques de grup 
 
2n trimestre 
 
Projecte de Carnestoltes 
Xerrades orientació Universitats i CFGS 
Jornades de 2n de BTX 
Activitats dia de la Dona 
Activitats UNESCO i DENIP 
Dinàmiques de grup 
 
3r trimestre 
 
Activitats relacionades amb el TR 
Xerrada matrícula i preinscripció PAUs. 
Dinàmiques de grup 

 
 


