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COMPETÈNCIES

• Comprendre que l’observació sistemàtica és una bona eina per la detecció precoç, 
la prevenció, la intervenció i el treball amb les famílies. 

• Dominar les tècniques d’observació i registre. 
• Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar 

informes, preparar actuacions, tutories, reunions... 
• Dominar les TIC en l’àmbit de la matèria. 
• Expressar-se correctament de forma oral i escrita.

OBJECTIUS

• Valorar  l’observació  sistemàtica  com  la  principal  eina  per  detectat  i  prevenir 
problemes a l’escola. 

• Saber confeccionar pautes d’observació sistemàtica sobre un tema concret. 
• Saber  analitzar  i  elaborar  informes,  propostes  d’actuació,  preparar  tutories, 

reunions... 
• Conèixer els principis i els fonaments teòrics de l’acció tutorial. 
• Analitzar les funcions i competències del tutor en relació a famílies, alumnes i altres 

professionals. 



• Reflexionar sobre el contingut de les entrevistes amb les famílies, importància del 
llenguatge verbal, no verbal i paraverbal. 

• Aprendre com dur a terme una reunió amb famílies. 
• Analitzar, intervenir i avaluar l’acció tutorial  individual i grupal. Conèixer diferents 

programes. 

CONTINGUTS

1. L’observació sistemàtica a l’escola. 
2. Tècniques i instruments d’observació per la detecció. 
3. Intervenció  a partir de l’observació: L’acció tutorial.

METODOLOGIA

Presencial 
• Proposta i discussió de casos pràctics. 
• Exposicions orals del professorat amb suport multimèdia. 
• Tutories. 
• Exposicions dels alumnes. 
• Debats i jocs de rol. 

No presencial 
• Lectura i anàlisi de documents. 
• Recerca d’informació. 
• Elaboració de treballs.

AVALUACIÓ

DEBATS / presencial / individual / 9% 
SEMINARI / presencial / petit grup / 9 % 
EXÀMENS / presencial / individual / 2% 
ESTUDI / no presencial / individual / 15% 
REFLEXIONS / no presencial / petit grup / 10% 
ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ / no presencial / individual / 10% 
PROVES PRESENCIALS / 20 % 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS / 15% 
ACTITUD. ASSISTÈNCIA. PARTICIPACIÓ / 5 % 
AUTOAVALUACIÓ / 5%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

1: Presencial

(grup gran)

L’observació sistemàti-
ca com a eina per a la 
detecció i prevenció .

Valorar l’observació sistemàti-
ca com la principal eina per de-
tectar i prevenir problemes a 
l’escola.

Presentar i contextualitzar 
la matèria.

Debat sobre l’observació 
a l’escola

Pensar possibles problemes 
que poden sorgir a l’escola.

Debat / pluja d’idees.

1 Presencial

(grup mitjà)

“               “ Supervisar el treball en 
grup

Formar petits  grups i triar un 
problema a detectar

Recerca d’infor-
mació sobre el 
tema escollit

2: Presencial

(grup gran)

Senyals d’alerta.

Confecció de pautes 
d’observació.

Saber confeccionar pautes 
d’observació sistemàtica sobre 
un tema concret.

Revisar les tècniques 
d’observació. 

Escollir la tècnica d’observa-
ció sistemàtica que millor s’a-
dapti al problema a detectar.

2 Presencial

(grup mitjà)

“                “ Supervisar el treball en 
grup

Confecció de la pauta d’ob-
servació escollida

Enregistrar da-
des

3: Presencial

(grup gran)

Anàlisi i conclusions Saber  analitzar i transmetre els 
resultats de l’observació.

Fer pràctica d’exemples.

3 Presencial

(grup mitjà)

“                  “ Supervisar el treball en 
grup

Analitzar les dades i extreure 
conclusions

4: Presencial

(grup gran)

Informes d’observació Saber a qui i com transmetre la 
informació

Preparar un joc de rol Fer el joc de rol i reflexionar

4 Presencial

(grup mitjà)

“                 “ Supervisar el treballen pe-
tit grup

Preparar la presentació de les 
conclusions

5: Presencial Exposició de treballs i 
entrega

25%



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACI-
ONS

% AVALUA-
CIÓ

(grup gran)

5 Presencial

(grup mitjà)

 Autoavaluació 5%

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

6 P G. Gran Marc teòric Conèixer els 
principis i els 
fonaments 
teòrics de 
l’acció tutori-
al.

Preparació de material audi-
ovisual i Exposició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts

6 P G. Mitjà Marc teòric Definir el 
concepte d’o-
rientació i tu-
toria

Dinamitzar el grup Puja d’idees i philips 6/6

7 P G. Gran Funcions del tutor Analitzar les 
funcions i 
competènci-
es del tutor 
en relació a 
famílies, 
alumnes i al-
tres professi-
onals

Preparació de material audi-
ovisual i Exposició magistral

Deduir les funcions del 
tutor i reflexionar sobre 
les que té assignades

7 P G. Mitjà Funcions del tutor Concretar les 
funcions

Dinamitzar els grups Distribuïts en tres grups 
definir les funcions dels 
tres àmbits d’actuació: 
famílies, alumnes, pro-

fessionals

8 P. G. Gran Intervenció amb les 
famílies

Tipus d’inter-
vencions, pe-
riodicitat...

Preparació de material audi-
ovisual i Exposició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

8 P G. Mitjà Entrevista amb les 
famílies

Reflexionar 
sobre els 
continguts de 
les entrevis-
tes amb els 
famílies

Dinamitzar els grup Redactar una entrevista 
semiestructurada

10%

            9 P. G. Gran Àmbit famílies Aprendre la 
importància 
del llenguat-
ge  verbal, no 
verbal i para-
verbal

Preparació de material audi-
ovisual i Exposició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts

9 P G. Mitjà Entrevista amb les 
famílies

Representar 
una entrevis-
ta semies-
tructurada

Dinamitzar els grup Representar una entre-
vista semiestructurada

10 P G. Gran Reunions amb les fa-
mílies

Aprendre 
com es duu a 
terme una 
reunió amb 
famílies

Preparació de material audi-
ovisual i Exposició magistral

Reflexionar sobre les 
reunions grupals amb fa-

mílies

10%

10 P G. Mitjà Reunions amb les fa-
mílies

Preparar una 
reunió

Dinamitzar els grup Representar una reunió 
amb famílies

11 P G. Gran Intervenció amb els 
alumnes

Analitzar la 
intervenció 
individual

Preparació de material i ex-
posició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts

11 P G. Mitjà Intervenció amb els 
alumnes

Analitzar la 
intervenció 
individual

Dinamitzar el grup Estudi de casos 20%

12 P. G. Gran Intervenció grupal Analitzar la 
intervenció 
grupal

Preparació de material i ex-
posició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

12 P. G. Mitjà Intervenció grupal Analitzar la 
intervenció 
grupal

Dinamitzar el grup Dinàmiques de grup

13 P. G. Gran Intervenció grupal Analitzar, 
intervenir i 
avaluar l’ac-
ció tutorial 
grupal: El 
PAT

Preparació de material i ex-
posició 

Reflexionar sobre els 
continguts

13 P. G. Mitjà Intervenció grupal Conèixer di-
ferents pro-
grames 

Dinamitzar el grup Recerca de diferents pro-
grames

14  P. G. Gran Intervenció grupal Conèixer di-
ferents pro-
grames

Preparació de material i ex-
posició

Reflexionar sobre els 
continguts

14  P. G. Mitjà Intervenció grupal Conèixer di-
ferents pro-
grames

Revisió del material Exposició de diferents 
programes

20%

15 P. G. Gran Àrea afectiva Analitzar les 
competènci-
es 

Preparació de material i ex-
posició magistral

Reflexionar sobre els 
continguts

15 P. g. Mitjà Àrea afectiva Analitzar les 
competènci-
es

Dinamitzar el grup Anàlisi de necessitats

16 P. G. Gran Consciència emocio-
nal i Regulació emo-

cional

Aprendre  a 
ser consci-
ents de les 
emocions i 
Aprendre a 
regular les 
emocions.

Preparació de material i ex-
posició magistral

Preparació d’activitats



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

16 P. g. Mitjà Consciència emocio-
nal i Regulació emo-

cional

Aprendre  a 
ser consci-
ents de les 
emocions i 
Aprendre  a 
regular les 
emocions 

Dinamitzarà el grup Aplicar activitats

17 P. G. Gran Autoestima i Habili-
tats Socials

Aprendre 
com treballar 
l’Autoestima i 
les H.S.

Preparació de material i ex-
posició magistral

Preparació d’activitats 10%

17 P. g. Mitjà Autoestima i Habili-
tats Socials

Aprendre 
com treballar 
l’Autoestima i 
les H.S.

Dinamitzar el grup Aplicar activitats


