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

Ens trobam en el curs 19/20 amb un CEIP de doble línia que presenta les següents 

característiques: 

- Alt percentatge de famílies nouvingudes amb perfil d’exclusió social.  

- Índex elevat d’absentisme escolar.  

- Poca participació de les famílies.  

 

La tutora d’un grup de 6è d’educació infantil de 20 alumnes fa una demanda a l’orientador/a 

pels següents motius: 

- Elevat nivell de conflictivitat dins l’aula.  

- Baix nivell d’atenció i poca capacitat d’escolta. 

- Joc desorganitzat i amb molt de soroll. 

- Elevat nivell de conflicte entre iguals. 

- Elevada inquietud motriu i dificultats de regulació.  

 

Dins el grup ens trobem amb:  

- Un infant amb necessitats educatives especials per retard maduratiu.  

- Tres infants amb NESE per condicions personals i/o història escolar.   

- Dos infants nouvinguts, un que prové del Níger i l’altre de Romania amb 

desconeixement total de les dues llengües oficials de les Illes Balears.  

- Un infant que ha viscut una situació de violència de gènere a l’àmbit familiar.   

 

En quins àmbits intervindries i quines actuacions proposaries i/o duries a terme?
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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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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA- Cas 1 
 
Al centre de secundària en el que treballes d'orientador/a, una de les tutores de 1r d'ESO 
t'exposa que en el seu grup hi ha una alumna amb baix nivell curricular i baixa autoestima. 
L'alumna es nega a llegir en classe i té seriosos problemes de comprensió lectora. També 
ha observat que la seva expressió escrita és pobra i amb molts errors, presentant 
omissions i substitucions d'algunes lletres. Després de les notes de la primera avaluació 
s'observa que l'alumna ha suspès castellà, català, anglès i matemàtiques. 
 

Segons la tutora, l'alumna no vol llegir davant la resta i quan ho fa hi ha alguns companys 
que riuen. 
 

Al seu expedient consta que l'alumna va repetir 2n d'Educació Primària i està com alumna 
NESE per condicions personals. La família no està gaire implicada en l'educació de la 
seva filla, tenen problemes econòmics i porten seguiment de Serveis Socials. 
 

Al grup no està molt integrada i la mare en una reunió amb la tutora li ha explicat que la 
filla no vol venir al centre, que hi ha dos companys de classe que es burlen d'ella. Segons 
la mare aquests alumnes ja la molestaven i es burlaven durant l'etapa de primària. 
 

Elabora un pla d'intervenció per donar resposta a aquesta situació. 
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PARTE B DE LA PRIMERA PRUEBA: PRUEBA PRÁCTICA- Caso 1 
 
En el centro de secundaria en el que trabajas de orientador/a, una de las tutoras de 1º de 
ESO te expone que en su grupo hay una alumna con bajo nivel curricular y baja 
autoestima. La alumna se niega a leer en clase y tiene serios problemas de comprensión 
lectora. También ha observado que su expresión escrita es pobre y con muchos errores, 
presentando omisiones y sustituciones de algunas letras. Después de las notas de la 
primera evaluación se observa que la alumna ha suspendido castellano, catalán, inglés y 
matemáticas. 
 
Según la tutora, la alumna no quiere leer ante el resto y cuando lo hace hay algunos 
compañeros que ríen. 
 
En su expediente consta que la alumna repitió 2º de Educación Primaria y está como 
alumna NESE por condiciones personales. La familia no está muy implicada en la 
educación de su hija, tienen problemas económicos y llevan seguimiento de Servicios 
Sociales. 
 
En el grupo no está muy integrada y la madre en una reunión con la tutora le ha explicado 
que la hija no quiere venir al centro, que hay dos compañeros de clase que se burlan de 
ella. Según la madre estos alumnos ya la molestaban y se burlaban durante la etapa de 
primaria. 
 
Elabora un plan de intervención para dar respuesta a esta situación. 
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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA-  Cas 2 
 

Ets orientador/a d'un centre d'infantil i primària situat a un barri de la ciutat. L'alumnat del 
centre mostra baix nivell curricular, índex d'absentisme alt i gran conflictivitat.  De manera 
general, les famílies presenten poques habilitats parentals, un nivell socioeconòmic i 
sociocultural baix, amb escassa participació i implicació en la vida del centre. 

Aquest curs el nou equip directiu et fa una demanda d'assessorament en l'aplicació de 
mesures per a millorar el clima de convivència, el benestar emocional de la comunitat 
educativa i també el rendiment acadèmic. 

Quines estratègies plantejaries per donar resposta a la demanda de l'equip directiu i 
com les duries a terme? 
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PARTE B DE LA PRIMERA PRUEBA: PRUEBA PRÁCTICA- Cas 2 

Eres orientador/a de un centro de infantil y primaria situado en un barrio de la ciudad. El 
alumnado del centro muestra bajo nivel curricular, índice de absentismo alto y gran 
conflictividad. De manera general, las familias presentan pocas habilidades parentales, un 
nivel socioeconómico y sociocultural bajo, con escasa participación e implicación en la 
vida del centro. 

Este curso el nuevo equipo directivo te hace una demanda de asesoramiento en la 
aplicación de medidas para mejorar el clima de convivencia, el bienestar emocional de la 
comunidad educativa y también el rendimiento académico. 

¿Qué estrategias plantearías para dar respuesta a la demanda del equipo directivo y 
cómo las llevarías a cabo? 

 


