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COM S’INCORPOREN LES TIC?

• A partir d’un espai virtual que faci possible compartir infor-
mació, comunicació i formació, de manera senzilla i per- 
manent, entre el professorat que participi a l’activitat.
• Amb un ús significatiu i recursiu de les TIC per dinamit- 
zar la comunitat d’aprenentatge i per desenvolupar la cerca  
de recursos per a l’acció tutorial.

COM S’ESTABLEIX LA DINÀMICA DELS GRUPS? 

• Treballant la incorporació, tant a l’aula com al grup de tre- 
ball, de tècniques i estratègies que facilitin i potenciïn les rela-
cions entre els membres d’un grup des d’una perspectiva 
integral de la comunicació; que tingui en compte, per tant, el 
vessant cognitiu i emocional de les persones.

La Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del  
Personal Docent organitza aquest Programa, amb la col·la- 
boració dels instituts de ciències de l‘educació de les univer-
sitats catalanes.



INTRODUCCIÓ

Aquesta formació s’ha planificat amb la possibilitat de seguir 
l’itinerari següent:

• Formació inicial: adreçada a tutors i tutores dels centres 
d’educació secundària obligatòria.
• Formació d’aprofundiment: aquesta formació es plante- 
ja bàsicament com a formació o assessorament a centres. 
També s’ofereix com a continuació de la formació inicial per  
a les persones que l’hagin fet.
• Postgraus: oferts per les universitats.

CURSOS

Curs de formació inicial

Finalitat
Motivar el professorat per desenvolupar la tasca d’acció tu-
torial, donar pautes d’anàlisi, observació i reflexió per a la bo- 
na organització i gestió de la tutoria i elaborar un portafolis  
per a l’actuació a l’aula.

Objectius
• Aplicar la pràctica reflexiva a la tutoria i en les relacions  
amb les famílies.
• Fomentar l’autoestima i l’educació emocional del professo-
rat i de l’alumnat.
• Identificar elements perquè la tutoria sigui un espai de con-
vivència i d’educació en valors.
• Identificar estratègies per al coneixement del grup: gestió  
de conflictes i mediació.
• Situar l’atenció personal de l’alumne/a en relació amb l’en-
torn familiar i social.
• Elaborar pautes d’orientació acadèmica i planificar l’accés 
al món laboral.
• Confeccionar un portafolis de tutoria a l’aula.
• Facilitar els recursos de les TIC per al desenvolupament de 
l’acció tutorial.

Continguts
• La pràctica reflexiva en l’acció tutorial.
• Educació emocional.
• Convivència i educació en valors: comunicació i estratègies 
per al coneixement del grup, gestió de conflictes i mediació.
• Relació amb l’entorn familiar i social.
• Orientació acadèmica i exploració del món laboral.
• El portafolis de tutoria a l’aula.
• Eines TIC per al desenvolupament de l’acció tutorial.

Curs de formació d’aprofundiment

Finalitats
Optimitzar el pla d’acció tutorial com a instrument de gestió 
i planificació per al professorat, promoure el desenvolupa- 
ment personal i social de l’alumnat i donar respostes a les 
exigències del món actual.

Objectius
• Situar la funció tutorial en la programació general del cen- 
tre. Relació del tutor/a amb la resta de professorat.
• Analitzar l’adolescència en la família, el centre i l’entorn.
• Identificar les competències en comunicació intra i inter-
personals.
• Atendre la diversitat del grup i reconèixer les dificultats i 
transtorns en els aprenentatges.
• Crear perspectives de futur amb itineraris acadèmics i pro-
fessionals.
• Proporcionar recursos de les TIC.
• Optimitzar el pla d’acció tutorial de centre.

Continguts
• El pla d’acció tutorial de centre.
• L’adolescent en el seu entorn: habilitats cíviques i socials.
• Estratègies socialitzadores i educatives a l’aula: dilemes 
morals i emocionals. 
• Competències en comunicació intrapersonals i interperso-
nals.
• Atenció a la diversitat i als diferents ritmes d’aprenentatge.
• Itineraris acadèmics i professionals després de l’ESO.
• Recursos de les TIC.

EN QUÈ CONSISTEIX LA FORMACIÓ MITJANÇANT  
LA PRÀCTICA REFLEXIVA?

• Es fonamenta en una reflexió sobre la mateixa pràctica 
docent amb la finalitat de millorar les competències comuni- 
catives amb l’alumnat.
• Aquesta reflexió es duu a terme d’una manera sistemàtica  
i cooperativa, mitjançant un treball compartit entre iguals a  
partir de l’observació a l’aula.
• És un cicle que condueix a prendre consciència d’aspec- 
tes millorables en els processos d’ensenyament i d’aprenen-
tatge.
• A partir de l’anàlisi compartida d’aquests aspectes, es bus-
quen els recursos teòrics, psicopedagògics i didàctics per  
crear una alternativa de millora.
• De manera compartida, es dissenyen noves estratègies 
d’actuació. Es completa el cicle aplicant aquestes estratè- 
gies a l’aula i recollint evidències dels canvis generats.


