
ACTA 1a  AVALUACIÓ.   Tutor/a____________________________________Grup_______________Data__________________

2. DIFICULTATS QUE PRESENTEN ELS/LES ALUMNES I MESURES QUE S'HAN D'ADOPTAR DE FORMA INDIVIDUAL:

ALUMNES DIFICULTATS QUE
PRESENTEN

MESURES QUE 
S'ADOPTARAN

Dificultats que presenta Mesures que s'adoptaran

1 Faltes d'assistència a classe 1 Entrevista individual per abordar 
problemes d'assistència, puntualitat, 
desmotivació, baix rendiment…

2 No realitza les activitats i tasques que se li 
encomanen

2 Entrevista amb pares d'alumnes per 
conéixer i/o donar a conéixer els 
problemes específics que presenta el seu 
fill/a

3 No presta atenció en classe. Distret o fent altres 
coses

3 Entrevista amb l'Orientadora per conéixer
els problemes específics que presenta  
l'alumne/a.

4 No col·labora amb el professor/a. Entorpix i 
interromp la classe

4 Realitzar reforç educatiu per superar la 
dificultat (PAE/PT)

5 Problemes amb la disciplina i les normes 5  Realitzar una adaptació curricular no 
significativa (en metodologia, temps, 
avaluació…). Sense modificar 
substancialment els objectius i continguts

6 No integrat en el grup: aïllat, retret, no participa ni
es relaciona amb els altres

6 Realitzar seguiment / suport del treball a 
casa

7 Dificultats en l'expressió oral o escrita: fluïdesa, 
titubejos, vocabulari deficient, faltes d'ortografia, 
legibilitat, vocabulari...

7  Realitzar Adaptació Curricular 
Significativa

8 Dificultats en la comprensió oral o escrita: no 
comprén explicacions senzilles, sil·labeig, 
omissions, no distingeix el fonamental…

8 Canviar la ubicació de l'alumne a l'aula.

9  Errades en coneixements previs, llacunes 
d'aprenentatge, falta de coneixements bàsics.

9 Canvi de grup (En assignatures amb 
desdoblaments)

10 Dificultats en l'organització del treball. Quadern o 
apunts desordenats. No sap subratllar, realitzar 
esquemes o resums.

11 Repeteix de memòria els conceptes, però no sap 
organitzar la informació i extraure conclusions 
pròpies.

12 Parla molt



3. MESURES ADOPTADES PER A TOT EL GRUP: (assenyalar).

1. Realitzar recomanacions sobre Normes de Convivència: puntualitat, respecte als companys…

2. Especial atenció a conductes de classe: interés, esforç, atenció…

3. Realització de sessions específiques de tutoria (autoestima, millora de grup, companyerisme…)

4. Acords per treballar un objectiu o contingut concret per tots els professors (ortografia, expressió i comprensió escrita…)

5. Aplicació de Tècniques d'Estudi concretaes per part de l'equip de professors (esquemes, mapes conceptuals, resúmens…)

6. Coordinació de les tasques escolars i exàmens.

7. Realització de reforços i repassos.

8. Altres.

4. SUGGERÈNCIES DEL PROFESSORAT A CAPORALIA D'ESTUDIS PER INTRODUIR CANVIS O MILLORES EN ELS PROPERS CURSOS. ( Ex. Organització i 
estructura dels grups, actes d'avaluació...)

5. SUGGERÈNCIES DE L'EQUIP DOCENT SOBRE QÜESTIONS QUE HAN D'ABORDAR-SE A LA COCOPE (Ex. Treball dels departaments pel que fa a metodologia, 
accions coordinades de presentació de treballs, acords sobre lectures que puguen ser útils en diverses matèries, desenvolupament d'activitats de subratllat, esquemes, resúmens, mapes
conceptuals...)

6. OPINIÓ ALUMNES.


