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1.INTRODUCCIÓ JUSTIFICACIÓ

El pla d’acció tutorial és el document on es recullen totes les intervencions que els 
tutors/tutores i la resta de professorat del centre realitzen respecte de l’acció tutorial. 
Aquest document s’emmarca dins el PEC i suposa una part més del PCC. 

L’acció  tutorial  és  el  conjunt  d’accions  educatives  que  contribueixen  al 
desenvolupament personal de l’alumnat,  al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a 
l’orientació escolar. 

L’acció tutorial assegura que l’alumnat rebi una educació integral i personalitzada. El 
tutor/a té el paper de guia i orientador tant en situacions relatives a l’aprenentatge 
com en situacions personals o socials.

Així s’entén que a l’escola no només s’imparteixen coneixements purament acadèmics 
sinó que també s’incideix en el procés educatiu de l’alumnat, com a persones que es 
troben  immerses  en  uns  grups  socials  determinats,  tenen  unes  característiques 
personals  diferenciades i  heterogènies  que es  necessari  conèixer,  valorar  i  millorar: 
actituds, motivació, autoconcepte, priorització de valors, etc.

L’acció tutorial té funcions respecte a l’alumnat considerat individualment i en grup, 
respecte al professorat del centre i respecte al context social i familiar.

2. OBJECTIUS

1.Ajudar a  l’alumnat a ser persones d’acord amb les línies que s’estableixen al PEC
2.Donar a l’alumnat orientació educativa d’acord amb les seves aptituds, necessitats 

interessos a través d’una actuació tutorial individualitzada i planificada.
3.Assegurar  la  continuïtat  educativa  de  l’alumnat  en  les  diferents  àrees,  cicles, 

etapes i en la transició d’un centres a un altre.
4.Garantir  un  guia  i  ajuda  personalitzada,  especialment  a  aquell  alumnat  que 

presenta necessitats educatives especials.
5.Afavorir el procés de millora educativa a través de la programació d’activitats 

formatives per part dels equips docents amb la col laboració de l’equip d’atenció·  
a la diversitat.

6.Establir les vies de col·laboració, suport i assessorament amb les famílies amb la 
finalitat d’aconseguir un desenvolupament integral dels fillets i filletes.
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3.LÍNIES D’ACTUACIÓ I CONTINGUTS

LÍNIES D'ACCIÓ TUTORIAL CONTINGUTS

Principi de curs

Coneixement mutu
Integració en el grup
Establiment de normes
Horaris
Drets i deures
Repartiment de responsabilitats

Relacions en el grup

Autoestima
Expressió de sentiments
Estructura del grup
Habilitats socials
Resolució de conflictes

Coneixement de 
l’alumnat

Actituds
Motivació i interessos
Aptituds
Rendiment
Historia personal

Millora del procés
d’ensenyament i 
aprenentatge

Tècniques d’estudi
Organització dels temps
Tècniques de dinàmiques de grup
Recolzaments i reforços
Adaptacions curriculars

Coordinació famílies Col·laboració educativa i informativa

Coordinació professorat

Coordinació
Fixació dels criteris d’avaluació
Disseny i planificació conjunta
Recolzament i reforços
Seguiment del procés d’avaluació de l’alumnat.

Avaluació

Avaluació inicial
Revisió d’expedients
Instruments d’avaluació i registre
Procediments d’informació alumnat i famílies
Avaluació de la tutoria
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4. ORGANITZACIÓ DE LA TUTORIA

Funcions del tutor

1.L’orientació personal, escolar, acadèmica i de l’alumnat.
2.La cohesió i dinamització del grup classe.
3.Facilitar l’adaptació de l’alumnat nou vingut.
4.La coordinació  amb l’equip d’atenció a la diversitat del centre.
5.La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.
6.La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat.
7.La col·laboració en aspectes organitzatius del centre.
8.L’aplicació del PAT

Àmbit d’intervenció: 
grup classe
cada alumne/a
equip docent/equip de cicle
centre
famílies
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Àmbit d’intervenció: grup classe
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL MESTRE/A TUTOR/A

A.Organitzar activitats de benvinguda a principi de curs.

B.Organitzar activitats de benvinguda per a l’alumnat d’incorporació tardana.

C.Establir a principi de curs les normes de funcionament i organització de la classe.

D.Programar activitats que fomentin la convivència  i la participació de l’alumnat en el dia a dia de l’escola.

E.Realitzar activitats encaminades a la integració de tot l’alumnat dins el grup (EDUCACIÓ PRIMÀRIA).

F.Dedicar una sessió setmanal a la tutoria on l’alumnat pugui participar  en la gestió del grup i del centre (EDUCACIÓ PRIMÀRIA).

G.Comentar a principi de curs els drets i deures  de l’alumnat  d’educació primària establerts a....... i el Pla de convivència, d’acord amb 
l’edat (EDUCACIÓ PRIMÀRIA).

H.Fomentar la participació de l’alumnat d’educació primària  a les eleccions al  Consell de delegats i delegades. 

I.Efectuar l’avaluació inicial del grup.



RECURSOS: Bibliografia específica, Pla d'acollida, ROF, Pla de convivència, Consell de delegats i delegades, Pla d'atenció a la diversitat, 
proves inicials d'avaluació, llibretes coordinacions, instal·lacions del centre, material fungible, calendari escolar...
Cada  mestre/a  tutor/a  realitza  un  seguiment  individual  de  cada  un  dels  seus  alumnes  pel  que  fa  al  seu  procés  d’aprenentatge,  de 
desenvolupament  personal  i  d’integració  dins  el  seu  grup.  Programacions  aula.  Consell  de  delegats,  consell  infantil,  horaris,  documents, 
calendari procés electoral, proves d'avaluació inicial, adaptacions curriculars



Àmbit d’intervenció: cada alumne/a
ACTUACIONSA DESENVOLUPAR PER AL MESTRE/A TUTOR/A

A.Recollir informació sobre la situació personal, familiar i acadèmica de cada infant.

B.Realitzar l’avaluació inicial de cada alumna/a i conèixer el seu historial acadèmic.

C.Afavorir el coneixement personal de cada un dels alumnes  i la seva acceptació treballant l’autoestima.

D.Aprofundir en el coneixement de les aptituds, interessos i motivacions de cada alumne/a amb la finalitat d’ajudar-los en pressa de 
decisions. 

E.Orientar contínuament a cada alumne/a en el seu treball escolar, en les seves actuacions amb els companys i en la seva integració en el 
grup classe.

F.Detectar les necessitats puntuals de cada alumne/a i si fos el cas derivar-lo a l’Equip d’atenció a la diversitat i informar a la/el cap 
d’estudis de la necessitat d’intervenció de  l’Equip d’orientació lliurant el full de demanda corresponent.

G.Aplicar les mesures necessàries per a l’adquisició de les competències bàsiques, un millor comportament i integració en el grup, en 
coordinació amb l’equip docent.



RECURSOS:  Registres  d'entrevistes  personals,  informes  EAP  o  EOEP,  reunions  de  traspàs,  GESTIP,  expedients  acadèmics,  graelles 
d'observació i avaluació, fitxes de seguiment, informes d'avaluació, entrevistes familiars, avaluació inicial, GESTIB,fulls demanda intervenció 
EOEP,  programes d'educació emocional, programes de competència social, programes de resolució de conflictes, normes de convivència aula, 
Pla d'acollida, Pla d'atenció a la diversitat, Pla de convivència, ROF, programació aula,  àrea d'educació per a ciutadania i els DDHH, protocol 
absentisme, graelles mensuals d'assistència, reunions de nivell, reunions d'avaluació, reunions equips de cicle, reunions equip docent, tutoria 
individualitzada, sociogrames, graelles de seguiment de comportament, contractes, agenda escolar, calendari pictogrames, llibre viatger, capses 
del tresor,  material aula per treballar valors i emocions, instal lacions centre, bibliografia específica **...·

 



Amb la finalitat que el procés d’ensenyament aprenentatge i la formació integral de l’alumnat siguin òptimes, el mestre/mestra tutor, a les 
reunions de cicle o de nivell fixades al llarg del curs, es coordina amb els mestres que intervenen al seu grup. 

Àmbit d’intervenció: equip de cicle/equip docent
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL MESTRE/A TUTOR/A

A.Coordinar-se amb l’equip docent respecte a l’organització de l’aula, la pràctica docent, responsabilitats,  material...

B.Trametre a la resta de professorat totes aquelles informacions necessàries sobre el grup que puguin ser utilitzades per al bon 
desenvolupament del procés d’ensenyament aprenentatge.

C.Recollir la informació necessària dels mestres especialistes sobre el comportament i rendiment de l’alumnat.

D.Coordinar el procés d’avaluació i de seguiment amb l’equip docent.

E.Coordinar i moderar les sessions d’avaluació. Aixecar-ne acta. Fer el seguiment dels acords presos.

F.Analitzar conjuntament amb la resta de l’equip docent, les dificultats d’aprenentatge i d’integració de l’alumnat i arbitrar  conjuntament 
mesures de millora.

G.Executar  els acords presos a les reunions de nivell i cicle.

H.Coordinar les activitats complementàries programades. 

I.Canalitzar informacions del grup



RECURSOS:Actes reunions cicle, actes d'avaluació, fitxes seguiment,  actes reunions de nivell, actes reunions d'intercicles, actes reunions de 
cicle, reunions de nivell-d'avaluació-d'intercicles-de cicle,  registre personal de l'alumnat, document d'observació i propostes de millora dels/les 
especialistes, fulls d'observacions dels tutors i especialistes, registre seguiment de l'alumnat, fulls demanda intervenció EOEP, resultats 
estadístics d'avaluació, formularis sortides, programacions aula, calendari de reunions, material aula, ROF, Pla se convivència, Pla d'atenció a la 
diversitat, Consell de delegats i delegades, horari coordinació equip de suport,  coordinadora d'activitats complementàries i cap d'estudis, 
autoritzacions, circulars, tutories...



Àmbit:  centre
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL MESTRE/A TUTOR/A

Canalitzar informacions del centre, APIMA i altres entitats a l'alumnat i les famílies.

Col·laborar i participar en activitats conjuntes de centre.

Canalitzar informacions, propostes i incidències amb l'alumnat i les famílies a l'equip directiu.

Assistir a les reunions convocades per l'equip directiu i diferents comissions del centre.

Comunicar les activitats complementàries programades a la coordinadora d'activitats complementàries

Sol·licitar a l'equip directiu el permís corresponent en el cas de dissenyar  activitats amb assessors externs.

Comunicar les necessitats  d'ús de les instal·lacions comuns del centre a la cap d'estudis.

RECURSOS: Circulars i fulls informatius, correu electrònic, blocs aula...



El tutor/a té com objectiu fonamental, en relació a les famílies, la col·laboració i necessària coordinació en l’educació dels infants trametent tota 
la informació sobre el procés d’ensenyança aprenentatge i demanat, a la vegada, la informació necessària per al coneixement de l’alumne/a. 

Àmbit: famílies
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL MESTRE/A TUTOR/A

A.Reunir a les famílies a principi de curs en una sessió informativa.

B.Recollir dades sobre la situació familiar de l’alumnat, expectatives, actituds a casa,...

C.Mantenir entrevistes individuals amb la família quan aquesta així ho sol·liciti o el tutor ho cregui necessari.

D.Informar respecte de les necessitats de suports puntuals dins i/o fora l’aula.

E.Orientar, quan fos els cas, respecte a  suports externs. 

F.Informar de la intervenció de l’equip d’orientació (si és el cas ) i  facilitar la relació de les famílies amb l’equip.

G.Comunicar les activitats complementàries i extraescolar (quan fos el cas) que desenvoluparà al grup.

H.Recollir autoritzacions, permisos, justificants absències...



I.Recollir i canalitzar les suggerències o possibles reclamacions sobre el centre.

RECURSOS: Circulars i fulls informatius, reunions generals i individuals amb  pares i mares, guió reunió inici curs de pares i mares, documents 
de recollida d'informació, full d'entrevistes i acords, full d'orientació i estimulació, documents centre, full d'autoritzacions i permisos, full de 
justificació d'absències, bústia de suggerències, traspàs d'informació entre tutors/es, actes entrevistes individuals, actes ordinacions tutors amb 
especialistes extern, web centre, bloc aula, Pla d'acollida, ROF, Pla de convivència, material d'aula, instal·lacions centre, calendaris, recursos 
tecnològics, documents informatius, equip de suport, EOEP, expedient alumnat, serveis externs, autoritzacions, justificacions...



Criteris d’assignació de tutories

D’acord amb el  que estableix el  ROC (2002),  la direcció del  centre,  a inici  de curs 
assignarà un tutor/a a cada grup classe atenent als següents criteris:

- continuïtat amb el grup dins un mateix cicle.
- idoneïtat i experiència

–característiques del grup aula.

Programes 

Els programes són un conjunt d’accions i actuacions  que van dirigides a un sector 
determinat de la comunitat educativa, que de forma seqüencial i organitzada pretenen 
aconseguir uns objectius prèviament fixats.

En  el  centre,  depenent  de  les  necessitats  detectades,  s’aplica  algun  dels  següents 
programes.

TIPUS DE NECESSITAT PROGRAMES BÀSICS

Problemes de convivència

Autoconcepte
Resolució de conflictes
Habilitats socials
Dinàmica de grups
Millora convivència o ambient escolar
Educació en valors

Rendiment acadèmic
Tècniques de treball intel·lectual
Millora habilitats cognitives
Aprendre a aprendre
Millora de la comprensió lectora

Diversitat
Immersió lingüística
Acceptació diferències
Educació en valors
Igualtat d’oportunitats
Habilitats socials

Participació de les famílies Col·laboració aules
Implicació de les famílies
Creació de tallers

Formació professorat Grups de treball
Seminaris
Treball col·laboratiu



5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La  finalitat  del  seguiment  i  l’avaluació  del  PAT  és  afavorir  la  reflexió  sobre  la 
planificació  i  la  practica  tutorial.  La  informació  que  s’obté  ens  proporciona  un 
retroalimentació sobre l’efectivitat de l’acció tutorial que pot ajudar a l’hora de revisar 
i, si els el cas, modificar el Pla. També ens ha de permetre poder comprovar si s’ajusta a 
les necessitats del mestres, de les famílies i, especialment, de l’alumnat. Es tracta d’un 
procés  complex  que  demana  planificació,  aplicació  d’estratègies  i  instruments  de 
recollida de informació i anàlisi rigorosa de la informació rebuda. 

ASPECTES A AVALUAR DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Desenvolupament

•Relació de les actuacions amb els objectius i grau en que s’afavoreix la seva 
consecució.

•Adequació del recursos aplicats.

•Intervenció dels tutors i tutores.

•Clima d’aula

•Participació de l’alumnat

•Relació tutors i tutores – famílies

Eficàcia 

•Grau d’assoliment del objectius programats

•Grau d’encert del conjunt de decisions organitzatives

•Opinió i grau de satisfacció dels mestres

•Opinió i grau de satisfacció de l’alumnat

•Opinió i grau de satisfacció de les famílies.

•Dificultats sorgides

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

•Registres anecdòtics

•Diari de tutories

•Entrevistes (a l’atzar) a mestres i alumnat

•Escales d’estimació

•Autoavaluació

•...

Les noves propostes es derivaran a la CCP per al seu estudi. L’avaluació final quedarà 
reflectida la memòria de final de curs. 



ANNEXOS

• Orientacions per a les familiars
• Decàleg relació professorat alumnat
• Full coordinació tutors/es i especialistes
• Historial escolar alumnat

ACTA sessions avaluació alumnat
• Citació famílies entrevista individual, registre i orientacions
• Citació famílies reunió general i orientacions



ANNEXOS





ORIENTACIONS PER A  LES FAMÍLIES

A nivell personal
1.Ajudar als fills/filles a desenvolupar la seva autoestima, estimulant-los a reconèixer 
els seus progressos per lents que siguin.
2.Valorar positivament els seus esforços i qualitats personals.
3.Quan cometin errors o equivocacions, ajudar-los a corregir-los, mostrant-los com es 
fa i explicant-los com us sentiu davant la seva conducta. En cap cas s’han d’emprar 
càstigs físics.
4.Cada fill/filla és diferent, no es poden establir comparacions, cada un/a té la seva 
manera  de  ser,  s’ha  d’acceptar  la  seva  capacitat  humana  de  creixement  i 
desenvolupament.
5.Escoltar als  fills/filles intentant captar el missatge que ens volen transmetre.
6.Posar-los  fites  i  esforços  realistes  que  puguin  aconseguir  i  generalment  a  curt 
termini.
7.Ajudar-los a desenvolupar hàbits adequats d’autonomia personal, segons la seva edat 
d’higiene, menjar, vestimenta, horaris...
8.Heu d’adoptar una actitud d’orientadors. No heu d’imposar opcions.
9.Habituar-los a que respectin les ordres i les normes: donar poques ordres, mantenint 
la  calma  i  supervisant  el  seu  acompliment.  Deixar  els  límits  clars  i  ser  coherents 
mantenint sempre els elogis i els mateixos càstigs.
10.Valorar sobre tot la felicitat dels vostres fillets/filletes.
11.Expressar-los estimació i afecte.

A nivell familiar
1.Adoptar  sempre,  ambdós  pares,  criteris  educatius  comuns,  sense  desqualificar  a 
l’altre. Les discrepàncies no s’han  de solucionar  davant els vostres fills/filles.
2.Donar-los responsabilitats familiars, raonables i en consonància a les seves aptituds.
3.Implicar als fills/filles en la fixació de normes i repartiment de tasques com: treure 
els fems, fer-se el llit, ordenar la seva habitació...
4.Respectar les hores de son, no fer un ús abusiu de la televisió, dels jocs i dels mitjans 
audiovisuals.
5.No s’han de projectar als fills/filles, les pròpies ansietats o els temors.
6.Afavorir el joc. El joc és una activitat molt completa i global que ajuda a madurar. 
Fomentar la coeducació i la cooperació a través de jocs en grup on tots puguin adoptar 
diferents rols.
7.Compartir amb ells aquest jocs i les vostres idees i sentiments, açò els ajuda a tenir 
models de comportament.

A nivell escolar
1.Intentar mantenir una col·laboració estreta amb el tutor/a dels  fills, per facilitar les 
tasques i no crear confusió, entrant en contradiccions. Si hi ha discrepàncies s’han de 
solucionar sempre entre adults.
2.Ofereix la teva col·laboració en les tasques escolars, sense suplantar la seva feina.
3.Ajudar-los a trobar el temps i l’espai per a realitzar les seves tasques.
4.Recordar-los  que el material que fa falta ha d’estar a mà.
5.Fomentar l’ús de l’agenda escolar.



Com millorar el treball escolar a casa

1.Facilitant un lloc adequat per a l’estudi
2.Interessant-se per la feina diària de cada fill/a
3.Exigint el compliment de l’horari d’estudi fixat.
4.Col·laborar en la planificació del temps d’estudi
5.Controlant les influències ambientals que poden distorsionar la dedicació necessària a 
l’estudi: televisió, ordinador,...
6.Mantenir un contacte fluït amb el tutor/a 
7.Valorar el treball i l’esforç de  cada fill/a
8.Evitar que l’exigència familiar provoqui en els fills/es estrès, ansietat, nerviosisme o 
excés de responsabilitat.
9.Confiar en les possibilitats dels fills/es
10.Saber utilitzar i dosificar tant el premis com els càstigs.
11.Fer  veure  als  fills/es  que  els  resultats  depenen  de  la  quantitat  i  qualitat  dels 
esforços en una tasca
12.Ajudar als fills/es a descobrir la validesa del que estan aprenent
13.Possibilitar una variada i adequada alimentació a les hores fixades
14.Respectar i fer acomplir els horaris d’anar dormir



DECÀLEG RELACIÓ  PROFESSORAT – ALUMNAT

1.Conèixer  l’alumne/a  és  fonamental  per  a  la  seva  educació.  Aquest  coneixement 

s’aconsegueix per mitjà de l’observació, el diàleg i la relació amb les famílies.

2.S’han d’evitar  les  crítiques  negatives  i  desqualificadores  i  no escassejar  els  elogis 

sincers, destacant les qualitats personals i conductes positives, manifestant la nostra 

satisfacció pels esforços i avanços de cada alumne/a, tot i que siguin molt reduïts.

3.Evitar les exigències d’aprenentatge o conductes per damunt les seves possibilitats.

4.L’avaluació ha de ser sempre formativa, mai selectiva.

5.Dirigir-se a l’alumnat amb gest i paraules amables, utilitzant un poc d’humor ja que 

així tot resulta més amable i motivador.

6.Acceptar  l’alumnat  així  com és,  confiant  amb les  seves  possibilitats,  mostrant-se 

comprensiu i tolerant amb els seus errors i dificultats, reconeixent els seus esforços.

7.No dir açò està malament, sinó mostrar com es fa.

8.Facilitar que puguin aprendre per ells mateixos.

9.No donar una solució, oferir possibilitats per a que reflexionin. 

10.No imposar, motivar per a que actuïn.

 


