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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA – OPCIÓ B 

 
 
Ens trobam en el 2n trimestre d’un grup de 3r d’ESO del curs 19/20, format per 26 alumnes. En 

aquest grup ens trobam amb el següent alumnat:  

- Alumna amb baixa autoestima, amb conductes autolítiques.  

- Alumne repetidor  de 2n d’ESO amb una gran desmotivació.  

- Alumne repetidor de 3r d’ESO amb dificultats d’aprenentatge que va assolint el curs amb 

feina i esforç.  

- Alumna que presenta faltes d’assistència reiterades i que s’està desenganxant del curs. 

- Alumna amb NESE que arriba d’Equador el mes de novembre amb un procés d’adaptació 

complicat per una manca d’acceptació del procés migratori.  

- Alguns alumnes amb dubtes sobre els estudis post-obligatoris a continuar i per tant, amb 

dubtes sobre les matèries a triar a 4t d’ESO.  

- Alumna amb NEE amb discapacitat intel·lectual lleugera, amb família desestructurada. 

L’EMIF intervé. Pocs hàbits de feina a casa, però vinculada encara amb els estudis.  

 

A més, el professorat descriu la situació del grup de la següent manera: 

- Dificultats de comunicació entre l’alumnat, no s’escolten i s’interrompen constantment.  

- Poca confiança i escassa col·laboració entre ells i elles. 

- Problemes de relació.  

- Faltes de respecte amb burles, insults i enfrontaments verbals, alguns de caire masclista.  

 
Amb les dades aportades es demana: 
- Elaborar una intervenció basant-se en el diagnòstic i l’anàlisi de la situació de grup 

per donar resposta a les necessitats del grup des de diferents aspectes i implicant 
diversos agents de la comunitat educativa. 

- Especificar com intervindria l’orientador/a per atendre les necessitats individuals 
del grup a l’àmbit de l’acció tutorial, a l’àmbit de l’orientació acadèmica i 
professional i a l’àmbit de donar suport al procés d’ensenyament i aprenentatge.
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