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Acció tutorial compartida 

Definició 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen, amb la col·laboració de les 

famílies, al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge 

i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia 

i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un 

major i millor creixement personal i integració social, tenint en compte el seu bagatge cultural i 

familiar.  

L’acció tutorial compartida implica una major relació i cooperació entre les famílies i el tutor o 

tutora en l’acompanyament i seguiment de l’alumnat. 

Introducció 

Famílies i centre educatiu han de dur a terme un exercici de corresponsabilitat educativa amb un 

objectiu comú, l’èxit educatiu. La família, com a principal responsable del creixement i de la 

formació dels fills i filles, ha d’implicar-se en el seu procés escolar i educatiu. D’altra banda, els 

centres educatius, per mitjà de l’acció tutorial, han de facilitar la participació i implicació de les 

famílies i, si escau, orientar-les i assessorar-les. 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes. Ha de contribuir al 

desenvolupament de la seva 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. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el 

procés educatiu de llurs fills i filles, els centres han d’establir procediments de relació i cooperació 

amb les famílies i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills. És 

convenient que aquests procediments formin part del projecte educatiu del centre. 

El compromís i la corresponsabilitat  de les famílies va íntimament lligat  a l’acció tutorial 

compartida. En aquest sentit, del flux de la informació i de la col·laboració que es creï entre el 

tutor/a, com a interlocutor de l’equip docent, i les famílies en dependrà també l`èxit escolar i 

educatiu. 

Amb la finalitat d’enfortir les relacions del centre i les famílies, l’acció tutorial compartida ha 

d’incidir en els següents aspectes: 

 Informes i entrevistes. El centre ha d’informar del procés de desenvolupament personal, 

de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de l’avaluació dels alumnes a les seves famílies per 

mitjà d’informes escrits, reunions col·lectives i entrevistes individuals. En aquest sentit, com 

a mínim, s’ha de garantir, cada curs, una reunió col·lectiva amb les famílies i una entrevista 

individual. Amb l’objectiu de fer de les entrevistes un marc de col·laboració efectiu, els centres 

han de pautar  els seus continguts i establir els mecanismes per sistematitzar les dades 

extretes i els acords presos. 

 La carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les 

famílies i el centre educatiu i faci més efectiu el seguiment individualitzat de l’alumne 

o alumna. Els centres educatius, d’acord amb cada família, poden completar cada carta de 

compromís amb una addenda de continguts específics addicionals on, un cop 
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detectades les necessitats de cada alumne o alumna, s’especifiquin les mesures que es 

duran a terme per millorar el seu rendiment escolar i la seva integració escolar i social, els 

compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb aquestes accions, 

i el seguiment i els resultats de les mesures dutes a terme. Aquesta addenda la signarà 

durant el primer trimestre la família i el tutor/a de l’alumne/a; pot ser signada també pels 

alumnes a partir del 1r d’ESO i si escau pels de cicle superior de primària. 

 Sistemes d’informació i comunicació. Les famílies tenen el dret a rebre informació sobre 

l’evolució educativa dels seus fills. En aquest sentit, el centre educatiu ha de sistematitzar 

un conjunt d’actuacions i canals per informar les famílies. D’altra banda, per fer créixer la 

confiança mútua i la corresponsabilització entre el centre i les famílies, cal incidir també en 

un marc comunicatiu i relacional constant, no supeditat només a situacions de conflicte, 

que comporti una implicació intensa, donant així sentit als fonaments de l’acció tutorial. 

Un altre recurs per compartir l’evolució dels alumnes és l’agenda, on la comunicació diària 

pot contribuir favorablement a aquesta relació famílies-escola. 

 Habilitats comunicatives. Bona part de l’eficàcia en la relació centre-famílies, es basa 

en aprofitar positivament les habilitats comunicatives dels docents tenint en compte tant 

els aspectes verbals com no verbals de la comunicació i incidint no només en els continguts, 

sinó també amb els aspectes relacionals i emocionals del missatge. És important que en el 

centre es tinguin en compte les característiques de cada família a l’hora de planificar 

l’acció tutorial compartida i que els tutors tinguin present la necessitat de gestionar la 

diversitat cultural i de les famílies, a fi de no reproduir desigualtats. El tutor o tutora 

ha de tenir unes bones habilitats comunicatives per tal d’establir un vincle de confiança amb 

les famílies i amb l’alumnat. 

 Formació i orientació a la família. Els centres han de promoure i impulsar programes de 

formació que afavoreixin la implicació de les famílies en l’educació i el seguiment escolar 

dels fills i filles, i facilitar-los estratègies per orientar la seva tasca educadora, així com 

l’intercanvi d’experiències entre les famílies del propi centre o dels altres centres de l’entorn 

 Trobades informals. Els centres han de promoure i facilitar trobades informals amb les 

famílies per millorar la cohesió del grup, fent l’acció tutorial compartida propera, real i 

constant. Aquestes trobades informals, també ajuden a establir vincles entre el tutor/a i les 

famílies, i entre les mateixes famílies.  

Normativa de referència 

Diagnosi, propostes d’actuació i recursos 

Els centres educatius poden valorar la seva situació respecte a la línia d’intervenció, indicant a cada 

afirmació o ítem de diagnosi el grau d’assoliment o acord (gens, poc, bastant, molt). A partir de les seves 

respostes, l’aplicació Escola i Famílies genera els punts forts i febles i proposa unes actuacions de 

millora i ofereix uns recursos relacionats amb cada tema. 

ACCIÓ TUTORIAL COMPARTIDA. ÀMBIT CENTRE 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Considerem l’acció tutorial compartida com un element fonamental per promoure la implicació i 

participació de la família en els processos educatius 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/acciotutorial/normativa/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/acciotutorial/normativa/
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ACTUACIÓ: 

o Sensibilitzar, informar i formar el claustre i la resta de la comunitat educativa de la 
importància de l’acció tutorial compartida per afavorir la corresponsabilitat educativa. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Recollim en els documents del centre l’acció tutorial compartida com un element fonamental 

per promoure la implicació i participació de les famílies en els processos educatius. 

ACTUACIONS: 

o Recollir en el Projecte Educatiu la importància de la participació de les famílies en l’acció 

tutorial compartida. 

o Recollir en la carta de compromís educatiu la importància de l'acció tutorial compartida 

amb les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Oferim recursos als docents per dur a terme l'acció tutorial compartida. 

ACTUACIONS: 

o Fer ús de les informacions, orientacions i recursos que facilita l’espai Famílies del 

Departament d’Educació sobre acció tutorial compartida. 

o Disposar de guies-model que ajudin els docents a organitzar el treball de l'acció tutorial 

compartida. 

o Disposar de registres per deixar constància de les informacions compartides amb les 

famílies, acords als que s'arribi amb elles quant al seguiment tutorial dels fills i filles. 

o Incorporar a les reunions dels equips docents l’anàlisi del funcionament de l’acció tutorial 

compartida (revisió de casos, efectivitat…). 

o Tenir en compte les orientacions del Departament d’Educació en l’elaboració dels 

continguts addicionals de la carta de compromís. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Disposem de canals de comunicació entre escola i famílies per facilitar la seva participació i 

implicació en el procés escolar dels fills i filles. 

ACTUACIONS: 

o Fer que el web de centre i/o el Moodle sigui una eina d’informació a les famílies que les 

ajudi a fer el seguiment escolar dels fills (tasques escolars, exàmens…). 

o Oferir diferents espais, físics (bústia a l'entrada del centre, revista...) i en línia (xarxes 

socials, blocs, correu electrònic…), que permetin intercanviar informació amb les famílies 

sobre el procés escolar dels fills i filles. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

5. Disposem d’una estructura organitzativa que faciliti l’acció tutorial compartida amb les famílies. 

ACTUACIONS: 

o Tenir ben organitzats els circuits interns de comunicació entre professorat, de manera que 

el tutor disposi d’una informació rica i completa a l’hora de parlar amb les famílies. 
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o Organitzar l’estructura que faciliti que tot el professorat del centre s’impliqui en l’acció 

tutorial compartida. 

o Recollir i sistematitzar entre d’altres informacions de l’alumnat, les mesures i compromisos 

acordats entre les famílies i el tutor o tutora a l’addenda de la carta de compromís. 

o Assignar tutors que tinguin una certa continuïtat amb el mateix grup d’alumnes (dos 

cursos), per tal de facilitar la tasca tant amb l’alumne com amb les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

6. Impulsem xarxes de suport entre famílies que permetin un intercanvi d'experiències per 

reforçar l'acció tutorial compartida. 

ACTUACIONS: 

o Promoure espais no formals de relació amb les famílies. 

o Promoure l'actuació de famílies guia que acompanyin les noves famílies i els puguin 

aportar experiències. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

7. Incorporem en el Pla de Formació de Centre accions i estratègies pel professorat que facilitin la 

seva relació amb les famílies. 

ACTUACIONS: 

o Incorporar en el Pla de formació del centre accions i estratègies pel professorat orientades 

a aconseguir la millora de la implicació de les famílies en el seguiment del procés escolar 

dels fills i filles. 

o Incorporar en el Pla de formació del centre accions orientades a millorar tant les 

competències comunicatives (aspectes verbals i no verbals) com les habilitats del 

professorat per millorar la comunicació i el treball conjunt amb les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

8. Recollim i difonem les bones pràctiques del centre sobre l’acció tutorial compartida. 

ACTUACIÓ: 

o Recollir pràctiques de referència sobre l’acció tutorial compartida i difondre-les en 

trobades d’intercanvi d’experiències amb altres centres. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

9. Valorem, famílies i docents, l’acció tutorial compartida i ho recollim en la memòria anual. 

ACTUACIÓ: 

o Elaborar qüestionaris de satisfacció per a les famílies i els docents sobre l’acció tutorial 

compartida i recollir-ho en la memòria anual de centre. 
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RECURSOS 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del 

currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO 

En aquest document del Departament d’Educació el punt 2.2 tracta l’acció tutorial i l'orientació 

acadèmica i professional al servei de la personalització i la projecció dels aprenentatges amb el 

compromís de les famílies i la implicació dels alumnes. 

L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i 

ensenyaments. 

En aquest document del Departament d’Educació trobareu actuacions per portar a terme l’acció 

tutorial i l’orientació acadèmica dels alumnes. 

Acció tutorial compartida. 

En aquest apartat del Web Famílies trobareu informació sobre l’acció tutorial compartida dirigida 

a les famílies. 

Proposta d’informacions per la web d’un centre educatiu. 

En aquest document del Departament d’Educació hi trobareu recomanacions a tenir en compte 

per que el web del centre educatiu sigui informatiu i funcional per a les famílies. 

Guia de recursos en línia per a comunicar-se amb les famílies. 

En aquest document del Departament d’Educació trobareu un llistat de programes i plataformes 

web per utilitzar en la comunicació de les famílies amb l’escola, així com el valor afegit que 

aporten cadascuna d’aquestes eines. 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del 

currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO  

En aquest document del Departament d’Educació es donen orientacions per organitzar l'acció 

tutorial (pàg. 25). 

Qüestionaris satisfacció. En aquest document del Departament d'Educació s'ofereix un model de 

qüestionari perquè les famílies valorin l'acció tutorial compartida, que cada centre pot adaptar a 

les seves característiques. 

Formació. Convivència, família i entorn. 

En aquest apartat de la Xtec del Departament d’Educació s’ofereixen cursos telemàtics per a 

docents per millorar la relació família-escola. 

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/20180925-transversal-GENCAT.EDUCACIO.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/20180925-transversal-GENCAT.EDUCACIO.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/accio-tutorial-compartida/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acollida/eines/documents/Informacions-pel-web-dun-centre-educatiu.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/inf_comunic/eines/Guia-recursos-en-linia-families.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs/Questionaris_satisfaccio_ATC.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/convivencia_families_entorn/neralprofessorat/escola_familia_entorn/
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ACCIÓ TUTORIAL COMPARTIDA. ÀMBIT AULA 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Tenim en compte les característiques de cada família a l'hora de planificar l’acció tutorial 

compartida. 

ACTUACIONS: 

o Recollir sistemàticament, les característiques i circumstàncies de cada família, per adaptar 

l’acció tutorial a cada perfil familiar. 

o Oferir flexibilitat horària a les famílies a l’hora de convocar entrevistes i reunions. 

o Orientar els tutors i tutores en la tasca d’implicar i fer participar a les famílies que poden 

mostrar-se més llunyanes a l’escola. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Informem les famílies sobre el procés escolar i com fer-ne el seguiment. 

ACTUACIONS: 

o Proporcionar informació suficient i adequada a les famílies sobre l’evolució escolar i 

personal dels fills i filles. 

o Informar les famílies sobre el contingut curricular que estan cursant els fills a la classe. 

o Informar sobre les tasques escolars complementàries que els fills i filles poden fer a casa. 

o Informar en temps real sobre l’assistència dels fills i filles al centre per mitjà de telèfon, 

email, aplicació, moodle... 

o Informar a les famílies de forma ràpida i eficaç de qualsevol incident relacionat amb 

l’incompliment de les normes de funcionament del centre. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Fem de l’entrevista família-tutor/a un espai de corresponsabilitat educativa. 

ACTUACIONS: 

o Tenir en compte les estratègies verbals i no verbals per millorar la comunicació amb les 

famílies. 

o Disposar d’un guió per realitzar les entrevistes que permeti sistematitzar les informacions i 

dades més significatives que es puguin intercanviar entre les famílies i el tutor o tutora. 

o Evitar fer entrevistes exclusivament per parlar de situacions puntuals, problemes o 

dificultats i aprofitar per treballar de forma més global el procés de l'alumne i les seves 

millores. 

o Realitzar reunions de caire informatiu, en grup, com a mínim una a començament de curs. 

o Realitzar entrevistes individualitzades, com a mínim, una cada curs perquè la família pugui 

fer el seguiment del procés escolar dels fills. 

o Informar les famílies de la possibilitat de demanar entrevista amb el tutor o tutora quan ho 

considerin oportú. 

o Valorar l'oportunitat de fer assistir a l'alumnat a les entrevistes amb la seva família en 

moments concrets. 
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ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Elaborem amb les famílies addendes de continguts específics addicionals a la carta de 

compromís. 

ACTUACIONS: 

o Disposar de pautes senzilles que ajudin a sistematitzar els acords presos conjuntament 

amb les famílies per facilitar el seguiment del procés educatiu dels fills i filles. 

o Revisar els acords i compromisos reflectits en els continguts addicionals  de la carta de 

compromís en les diferents entrevistes al llarg del curs. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

5. Posem a l'abast de les famílies diferents eines per afavorir l'acompanyament escolar a casa 

dels fills i filles. 

ACTUACIONS: 

o Fomentar la utilització de l'agenda com a eina de comunicació bidireccional entre l'escola i 

les famílies. 

o Conscienciar les famílies de que fer un bon acompanyament escolar dels fills mai ha de 

ser ajudar-los a fer els deures, sinó assegurar-se de que els fan autònomament. 

o Orientar les famílies sobre com reforçar els continguts escolars amb activitats familiars 

(comprovar el canvi quan es va a comprar, comentar temes d'actualitat, visitar museus i 

exposicions...). 

o Posar a disposició de les famílies diferents eines virtuals per facilitar el contacte amb els 

tutors i tutores i el seguiment escolar dels fills i filles (Nodes, Moodle, App, 

videotrucades…). 

o Utilitzar aplicacions per facilitar la comunicació i relació amb els tutors i tutores. 

o Oferir a les famílies en les reunions de  classe o les  entrevistes individualitzades 

orientacions senzilles que les ajudin en la seva tasca educadora. 

o Difondre entre les famílies les informacions i recursos que facilita l’espai Famílies del web 

d’Educació  sobre l'Acompanyament escolar a casa. 

o Programar, conjuntament amb l'AMPA, la realització del mòdul formatiu per a famílies 

sobre Acompanyament escolar a casa publicat a l'espai web Famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

6. Col·laborar amb les famílies en l'orientació acadèmica i professional dels fills i filles en acabar 

l'ensenyament secundari obligatori. 

ACTUACIONS: 

o Compartir les expectatives acadèmiques i professionals que té la família sobre el seu fill o 

filla i ajudar a millorar-les. 

o Compartir amb les famílies els resultats dels qüestionaris, enquestes... sobre orientació 

acadèmica i professional que realitzen els alumnes al final de l'ESO. 

o Fomentar l'ús de webs com a eines que facilitin als pares l'orientació acadèmica i 

professionals dels fills i filles. 
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RECURSOS 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. Departament d’Educació. 

En aquesta guia es donen orientacions i criteris, organitzats per diferents etapes educatives, que 

poden ajudar a preparar les entrevistes amb la família. 

Notes per a la comunicació amb les famílies. Departament d'Educació 

En aquest apartat de la XTEC, es faciliten notes en diversos idiomes perquè les famílies 

nouvingudes puguin demanar entrevista amb el tutor. 

Orientacions per a l'elaboració de la Carta de Compromís Educatiu. Departament d'Educació 

En aquest dossier s'ofereixen orientacions i models per a l'elaboració dels continguts específics 

addicionals de la carta de compromís educatiu. 

Passem temps en família. 

En aquest apartat del web d’Educació trobareu orientacions per educar els fills i filles en el temps 

de lleure. 

Famílies Digitals. 

Formació per facilitar l’adquisició de la competència digital per part de les famílies i donar 

resposta des de l’acompanyament a les seves necessitats. 

Enquestes d'autoconeixement. Espai Famílies del web del Departament d'Educació.  

En aquest apartat del web hi ha enquestes que pretenen ajudar les famílies a valorar el seu 

nivell d'implicació en diferents aspectes de l'educació dels fills. A partir de les respostes, poden 

conèixer com millorar les seves actuacions com a educadors. 

Acompanyament escolar a casa. Espai Famílies del web del Departament d'Educació. En aquest 

apartat del web s'ofereixen eines i recursos a la família per facilitar l'acompanyament escolar 

dels fills a casa. 

Mòdul formatiu sobre l'Acompanyament escolar a casa.  

Espai Famílies del web del Departament d'Educació. A l'apartat Formació de famílies del web 

trobem aquest mòdul formatiu per a famílies sobre com fer l'acompanyament escolar a casa. 

Pautes per a elaborar el consell orientador  

En aquesta web del Departament d’Educació s’ofereixen pautes i un model de document per 

elaborar el consell orientador 

Tria Educativa 

Aquesta web presenta recursos d'orientació educativa, acadèmica i professional amb la finalitat 

d'ajudar els centres, les famílies i els joves en la construcció del seu itinerari formatiu, 

professional i projecte de vida.  

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialeines/documents/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/temps-familia/
https://projectes.xtec.cat/families-digitals/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/enquestes/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/acompanyament-escolar-casa/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/moduls-formatius/acompanyament-escolar/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/consell-orientador/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
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ACCIÓ TUTORIAL COMPARTIDA. ÀMBIT ENTORN 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Impliquem les famílies perquè promoguin la participació dels fills i filles en activitats de lleure 

educatiu i cultural en entitats d'entorn. 

ACTUACIONS: 

 Difondre entre les famílies l'oferta educativa de la localitat (centres, lleure, formació…) 

perquè puguin animar els fills i filles a participar-hi. 

 Sensibilitzar les famílies sobre el benefici que suposa per als seus fills i filles la 

participació en activitats de lleure educatiu i cultural. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Ens coordinem amb l'administració local per donar a conèixer a les famílies el teixit associatiu i 

les xarxes educatives de l'entorn. 

ACTUACIONS: 

 Coordinar-se amb l'administració local i la resta d'entitats (lleure, esportives, culturals, 

associacionisme juvenil...) d'un territori per donar a conèixer a les famílies les xarxes 

educatives de l'entorn. 

 Elaborar conjuntament amb l'administració local i la resta d'entitats de l'entorn un mapa 

d'entitats que permeti els centres orientar, si escau, les famílies que ho necessitin. 

 Oferir a les famílies durant la reunió d'inici de curs un dossier informatiu ampli amb els 

recursos i associacions de l'entorn. 

 Aprofitar el web del centre per tenir permanentment actualitzat el ventall de recursos de 

l'entorn. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Fomentem la relació i la col·laboració entre centres de la zona a fi d'intercanviar experiències i 

recursos. 

ACTUACIONS: 

 Organitzar trobades entre centres per intercanviar experiències relacionades amb l'acció 

tutorial compartida. 

 Organitzar grups de treballs intercentres a fi d'elaborar materials i recursos per facilitar 

l'acció compartida amb les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Ens coordinem amb les entitats de suport educatiu en les que els alumnes hi participin. 

ACTUACIÓ: 

 Coordinar-se amb les entitats de l'entorn per fer un seguiment conjunt d'alumnes que 

participin en les seves activitats. 
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RECURSOS 

Educació en el lleure. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

En aquesta web trobareu tota la informació sobre les activitats de lleure. 

Comunitat educativa i entorn 

En aquest espai de la XTEC del Departament d’Educació s’ofereixen orientacions i projectes 

educatius vinculats amb l’entorn. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/
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