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PROGRAMACIÓ DE LES TUTORIES DE BATXILLERAT   Curs 2020-2021 
 
 

 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-      Acollida del grup classe 
- Normes de classe i de l’Institut 
- Coneixement i seguiment de la situació acadèmica i 

personal 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies 
- Informació sobre l’organització i el funcionament del 

Centre. 
- Control d’optatives, normes del Centre i fitxa 

d’informació. 
- Assignació de contrasenyes (Moodle). 
- Llibre de tutoria de Batx: “Àmbit acadèmic” 
- Elecció dels delegats. 
- Coordinació de l’avaluació inicial (preavaluació): diagnosi 

de les dificultats d’aprenentatge i presa de decisions al 
respecte . 

- Lliurament de butlletins de la preavaluació i valoració 
dels resultats.   

- Informació sobre els CFGM. 
- Xerrada o taller: Afrontar amb èxit els canvis a Batxillerat 

(pendent de confirmació) 
- Xerrada-taller: Oratòria i debat. 
- Activitat: com utilitzar el web Unportal 
- Preparació de l’Orange Day. 
- Xerrada informativa sobre el TR. 
- Sol·licitud per la tria del TR per part de l’alumnat 

(Moodle). 
 

- Acollida del grup classe 
- Normes de classe i de l’Institut 
- Coneixement de la situació acadèmica i personal. 
- Control de les assignatures pendents. 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies. 
- Llibre de tutoria de Batx: “Àmbit acadèmic” i “Àmbit del 

treball de recerca”. 
- Elecció dels delegats. 
- Coordinació de l’avaluació inicial (preavaluació): 

diagnosi de les dificultats d’aprenentatge i presa de 
decisions al respecte    

- Xerrada-taller: Oratòria i debat (pendent de 
confirmació). 

- Lliurament de la segona valoració qualitativa del procés 
de realització del TR. 

- Control de la fase final del TR: realització i lliurament 
del treball escrit (22 d’octubre)  

- Orientació acadèmica i professional  
- Activitat: Taller per aprendre a parlar en públic 
- Preparació i realització de les exposicions del TR (6 de 

novembre) 
- Xerrada informativa sobre el web Unportal.  
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1r Batxillerat 2n Batxillerat 

 
 
 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

        
        

-       Normes de classe i de l’Institut. 
-       Lliurament de notes 1a AVAL. 
-       Valoració dels resultats de la 1a avaluació. 
- Seguiment acadèmic individual: control de les 

assignatures suspeses 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies 
- Llibre de tutoria de Batx: “Àmbit del treball de recerca” 
- Introducció a la recerca: instruccions legals i formals, 

característiques del procés... 
- Xerrada informativa sobre la recerca i el TR. 
- Sol·licitud per la tria del TR per part de l’alumnat 

(Moodle). 
- Activitat: Exposició de TR per part d’alumnes de 2n 
- Procés de tria del TR. 
- Adjudicació del TR.  
- Primera trobada amb els tutors de TR. 
- Activitat: assistència a l’Exporecerca (pendent de 

confirmació) 
- Treball dels valors a partir de documents audiovisuals 
- Preparació del Carnaval 
- Activitat: Conferència_col·loqui sobre un tema 

d’actualitat (pendent de confirmació). 
-  Exposicions de TR per part d'alumnat de 2n. 
- Preparació del Carnaval  
- Xerrada informativa obre les PACFGS. 
- Taller “Gestió de l’estrès i de l’ansietat”. 

 

-       Normes de classe i de l’Institut 
- Seguiment acadèmic individual:  

 control de les assignatures pendents 
(convocatòria de febrer) 

 control de les assignatures suspeses 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies 
- Xerrada informativa sobre les PAU 
- Xerrada informativa sobre la prematrícula de les PAU 
- Orientació post-Batxillerat (acadèmica i professional) 

per part de tutoria 
- Xerrada informativa sobre les PACFGS 
- Xerrada informativa sobre els CFGS 
- Xerrada informativa sobre els estudis universitaris 
- Preparació del Carnaval 
- Inici de la preparació de la Celebració de la Graduació 

de Batxillerat. 
- Lliurament de notes 1a AVALUACIÓ. 
- Orientació i seguiment tutorial: valoració dels resultats 

de la 1a avaluació 
- Exposicions de TR a l'alumnat de 1r 

 

- Lliurament de notes 2a avaluació. 
- Valoració de les notes de la 2a avaluació. 
-  Normes de classe i de l’Institut. 
- Seguiment acadèmic individual: control de les 

assignatures suspeses 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies 
- Activitat: Disseny d’estratègies per al final del curs. 
- Orientació per a 2n de Batxillerat 
- Realització del TR. 
- Informació web Unportal. 
- Taller Afrontar els canvis a Batxillerat. 
- Taller d’oratòria. 
- Sant Jordi. 
- Lliurament de notes 3a AVALUACIÓ. 
- Lliurament de notes finals. 
 

- Normes de classe i de l’Institut 
- Seguiment acadèmic individual: control de les 

assignatures suspeses 
- Control de l’assistència a classe i traspàs d’aquesta 

informació al Centre i a les famílies 
- Activitat: Disseny d’estratègies per al final del curs 
- Orientació acadèmica i professional  
- Xerrades d’exalumnes. 
- Lliurament de notes de la 2a avaluació. 
- Valoració de les notes de la 2a avaluació. 
- Lliurament de notes de la 3a avaluació. 
- Lliurament de notes finals. 


