
PLA D’ACCIÓ 
      TUTORIAL

modificat 2019-2020



ÍNDEX
 1. OBJECTIUS DEL PLA.

 2. FUNCIONS GENERALS DEL TUTOR.

2.1. Coordinació entre els tutors.

 3. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ.

3.1. Amb el grup d'alumnes.

3.2. Amb cada alumne. (Tractament individual)

3.3. Amb l'equip docent.

3.4. Amb el Departament d'Orientació.

3.5. Amb les famílies dels alumnes.

 4. ACTIVITATS A REALITZAR.

4.1. Amb els grups d'alumnes i individualment.

4.2. Amb l'equip docent.

4.3. Amb el Departament d'Orientació.

4.4. Amb les famílies dels alumnes.

 5.   SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT.

5.1. Periodicitat.

5.2. Instruments.

 6. ANNEXOS DOCUMENTALS.

6.1 Acta aprovació Claustre.

6.2 Acta aprovació Consell Escolar.



1. OBJECTIUS DEL PLA.

* GENERALS.

- Ajudar als alumnes en la seva formació personal integral ( caràcter, personalitat, 
autoestima,responsabilitat, hàbits, actituds..) d’acord amb els objectius del PEC de l’escola.

- Proporcionar als alumnes una orientació educativa adient, conforme a les seves aptituds,
actituds, necessitats i interessos, mitjançant una acció tutorial individualitzada i planificada.
-  Assegurar la continuïtat educativa (vivencial i metodològica) dels alumnes al llarg de les
diferents etapes i cicles del centre.
-  Garantir un suport i recolzament personalitzat a cadascun dels alumnes i especialment als
que presenten alguna necessitat educativa.
-  Afavorir els processos de millora educativa mitjançant les programacions de cicles, aula
per part dels equips docents i la coordinació amb la CCP..
-  Establir les vies de col·laboració, suport i assessorament amb les famílies per a la
consecució del desenvolupament integral dels seus fills.

* ESPECÍFICS.

- Assumir com a tasca pròpia dels mestres la orientació i l’acció tutorial dels seus alumnes.

-  Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l’alumnat, acceptant que cada
un té te unes particularitats diferents.
-  Dur a cap un seguiment personalitzat dels alumnes amb la finalitat de corregir i evitar
problemes conductuals i d’aprenentatge.
- Adequar les programacions, les metodologies i l’avaluació a la diversitat de l’alumnat.
-  Potenciar la coordinació dels mestres que incideixen a un mateix grup o en un alumne en
particular, amb la finalitat de consensuar i unificar criteris i pautes d’actuació.
-  Implicar a les famílies en l’ educació dels seus fills/filles per a unificar criteris i pautes
d’actuació entre escola- família per a millorar l’educació dels alumnes.
-  Coordinar recursos per a atendre a les necessitats dels alumnes buscant la
complementarietat dels diferents professionals que intervinguen.
-  Generar un clima de classe adequat per a la convivència i la tasca escolar afavorint
l’acceptació de tots els alumnes.
- Afavorir la transició dels alumnes d’un cicle a un altre i d’una etapa educativa a la següent
(Infantil- Primària)
- Mediar en situacions de conflicte entre els alumnes, amb els mestres i famílies per tal
d’afavorir una solució que sigui bona per a totes les parts implicades.

2.FUNCIONS GENERALS DEL TUTOR.

a. Aplicar el pla d’acció tutorial aprovat pel Claustre i pel Consell escolar.
b. Facilitar la integració dels alumnes en el grup/classe i en tot el centre i fomentar en ells
el desenvolupament d’actituds participatives tant en el centre com en l’entorn sociocultural.
c. Fomentar i participar en totes aquelles activitats que s’organitzen en el centre que
suposen una integració global dels diferents cicles i etapes educatives i del centre en
general.
d. Orientar a l’alumnat en els processos d’aprenentatge contribuint a la personalització i la 
individualització dels processos d’aprenentatge i ensenyament dels alumnes.
e. Afavorir els processos de maduració dels alumnes .



f. Efectuar un seguiment global dels processos d’aprenentatge per a poder detectar les
dificultats i les necessitats especifiques de cada alumne amb la finalitat de poder
articular les respostes educatives adequades o demanar l’assessorament i suports
necessaris.
g. Coordinar-se amb la resta de mestres que formen l’equip docent del grup per a donar
coherència a la programació,  a la practica docent i al desenvolupament de les normes
de funcionament del grup.
h. Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes i decidir sobre la seva promoció d’un
cicle a un altre tenint en compte els criteris d’avaluació i promoció establerts en el
centre. Aquesta decisió requerirà informar prèviament als pares, mares o tutors legals quan
comporti que l’alumne-a no promociona al cicle o etapa següent.
i. Si, escau, adoptar amb els professors de cicle les mesures educatives
complementàries o d’adaptació curricular que es consideren necessàries com a
conseqüència de l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.
j. Afavorir l’autonomia de l’alumne de manera progressiva i d’acord amb la seva edat.
k. Col·laborar amb els membres de l’Equip de Suport, i altres especialistes,  per a la consecució dels 
objectius establerts en el pla d’acció tutorial.
l. Si, escau, desenvolupar en coordinació amb el professional del servei psicopedagògic
escolar i amb el mestre o mestra d’educació especial les adaptacions curriculars
significatives i les mesures d’intervenció educativa per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
m. Informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot allò que
els afecti en relació a les activitats docents i amb el procés d’ensenyament i aprenentatge dels 
alumnes.
n. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat, els pares i els alumnes.
o. Atendre i tenir cura juntament amb la resta dels professors del centre, dels alumnes en
els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives.
p. Controlar l’assistència de l’alumnat, notificant al cap d’estudis qualsevol anomalia que
s’observi.

2.1. Coordinació entre els tutors.

Pensam que és de vital importància la coordinació entre els diferents tutors de nivell, de 
cicle i en tots els docents que conformen els equips docents de cada nivell. Per això tenim 
establertes una sèrie de reunions que tenen per objectiu assegurar i potenciar aquesta coordinació. 
Un pic, com a mínim, per setmana, i damunt l’hora de permanència al centre, hi ha fixada una 
reunió de coordinació de cicle. Intentam aprofitar, sempre que és possible, altres hores de 
permanència al centre per dur a terme la coordinació entre els tutors de nivell. Els diferents mestres 
especialistes estan assignats als cicles on fan classe, i són presents a les reunions de cicle 
establertes. També destacam les sessions d’avaluació de cada grup que tenen lloc al final de cada 
trimestre. 

3. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ.

3.1. Amb el grup d'alumnes.

El/la mestra/tutor/a desenvoluparà les següents activitats:

a. Organitzar activitat de benvinguda a l’inici de curs i especialment per als alumnes
nouvinguts al centre.
b. Organitzar activitats conjuntes amb l’altre grup del cicle per facilitar la convivència i el



coneixement dels alumnes dins del cicle.
c. Programar activitats per elaborar les normes de funcionament de la classe i donar a
conèixer i recordar els drets i deures dels alumnes.
d. A l’inici de curs, s’explicarà les funcions de la tutoria i del equip docent que incideix en
la classe. 
e. A Primària es designarà un delegat i un subdelegat de classe. En tots els grups es
fomentarà la participació del grup en l’organització i funcionament de la classe i del
centre, mitjançant encarregats o responsables de les diferents tasques, Això quedarà
reflectit en les normes de cada classe,
f. Organitzar activitats que fomentin la convivència i la participació dels alumnes en el
centre, així com la integració de tots els alumnes del grup.
g. Analitzar juntament amb la resta de l’equip docent, les possibles dificultats escolars dels
alumnes i consensuar mesures d’actuació davant de les dificultats. A més a més de les
sessions d’avaluació es convocaran les reunions que siguen necessàries a proposta
dels tutors/res.
h. Dedicar temps per realitzar assembles de classe per a que puguen participar en la gestió del grup i 
en la convivència de l’aula i del centre. Generalment es faran abans i després de les reunions de 
delegats.
i. Participar en les activitats conjuntes organitzades al centre organitzades per afavorir el bon clima 
entre tot l’alumnat.
j. Realitzar el seguiment i control de l’assistència dels alumnes complimentant els
registres destinats a tal fi al GESTIB cada dia.
k. Establir amb l’equip docent del cicle els criteris general per a l’organització de la classe,
metodologies, programacions, recolzaments, organització i elaboració de materials, així
com la programació de les activitats complementàries lectives.
l. Juntament amb l’equip de cicle comentar els criteris d’avaluació de cada àrea i de
promoció..
m. Transmetre a l’equip de mestres totes aquelles informacions necessàries sobre el grup
que puguen ser útils per el desenvolupament de la tasca docent i per a les relacions
entre els alumnes i el funcionament del grup.
n. Preparar, coordinar i moderar las sessions d’avaluació del grup procurant que s’ajusten
a una avaluació contínua i global tenint en compte els acords per a la millora i
funcionament del grup.
o. Realitzar una avaluació inicial del grup per a conèixer el nivell dels alumnes i poder
ajustar les programacions.
p. Realitzar , com a mínim, una reunió general amb els pares a principi de curs i, a Primària, una 
després de la primera avaluació. En la reunió d’inici de curs s’informarà de l’organització de la 
classe i del centre  i de la programació de les activitats complementàries. A la reunió de després de 
la primera avaluació s’informarà de l’evolució dels alumnes al llarg del curs. A final de curs, 
sempre que sigui possible es farà l’entrega de notes o informes finals de manera individualitzada a 
cada família.
q. Procurar la col·laboració amb les mares i pares per facilitar el treball personal:
organització del temps d’estudi i deures, lloc de treball en casa, proposta de
recolzament extraescolar si fora necessari….
r. Coordinar-se amb l’orientadora per al seguiment general del grup en el diferents
aspectes: integració, convivència, detecció de necessitats i mesures possibles de
funcionament del grup.

3.2. Amb cada alumne. (Tractament individual)

El/la Mestre/a com a tutor realitzarà un seguiment individual de cada un del alumnes del



seu grup tant en el procés d’aprenentatge com en el seu desenvolupament personal i la integració en 
el grup classe del que forma part. Les activitats que realitzarà el tutor per dur endavant aquest 
objectiu seran:

a. Recollir informació al voltant de la situació personal, familiar i acadèmica del alumne.
b. Avaluar el seu rendiment acadèmic, inicialment i al llarg del curs.
c. Assabentar-se de la situació de l’alumne dins del grup classe.
d. Afavorir el coneixement de si mateix i la seva acceptació treballant l’autoestima
e. Aprofundir en el coneixement de les aptituds, interessos, actituds i motivacions de cada
alumne amb la finalitat d’ajudar-lo en les seues actuacions i decisions.
f. Orientar-lo contínuament amb la seua tasca escolar, amb la seua actuació amb els
companys li en la seua integració dins del grup classe.
g. Entrevistar-se amb els pares de cada alumne per a arreplegar informació sobre l’alumne
de manera que ajude a millorar el rendiment escolar i la formació de la seua personalitat..
h. Detectar les necessitats puntuals dels alumnes i si es necessari derivar-lo al departament
d’orientació amb la informació necessària per poder diagnosticar-lo si fora convenient per,
si fora el cas, diagnosticar-lo.
i. Contribuir a l’organització del suport, si fos necessari, :modalitat, temporalització,
materials, seguiment….
j. Individualitzar l’avaluació de cada alumne en les sessions programades per a l’avaluació.
k. Coordinar-se amb l’equip docent per a l’aplicació de les mesures correctores necessàries
per a la millora del seu rendiment acadèmic, l’adquisició de les competències bàsiques
establertes en la proposta crucial, i del seu comportament i integració en el grup.

3.3. Amb l'equip docent.

El tutor/a dins de les reunions del cicle es coordinarà amb la resta de mestres amb la finalitat
de que el procés d’aprenentatge i la formació integral siguen òptimes. Per aconseguir aquest 
objectiu realitzarà les següents activitats:

a. Coordinar i adaptar les programacions al grup d’alumnes i especialment a aquells
alumnes que necessiten qualsevol mesura de recolzament.
b. Coordinar-se amb l’equip docent respecte a l’organització de la classe, responsabilitats,
materials, metodologies, activitats..
c. Coordinar el procés d’avaluació i seguiment dels alumnes amb tots els mestres que
imparteixen classe al grup i arreplegar la informació que sobre els alumnes donen tots
els mestres.
d. Possibilitar i coordinar línies comuns d’actuació respecte altres tutories dins de la
programació educativa de centre.
e. Respectar i dur endavant acords presos en les reunions de Cicle i entre cicles al voltant de
temes que afecten a les metodologies, materials, organització d’espais i resolució de
conflictes
f. Ajudar en les possibles situacions de conflicte entre professores i alumnes.
g. Transmetre als mestres de l’equip docent aquelles informacions sobre els alumnes del
grup que puguin ser beneficioses per al desenvolupament de totes les activitats docents i
de la formació integral dels alumnes.
h. Recavar la informació necessària dels especialistes sobre el comportament, el rendiment
acadèmic i la integració de l’ alumne en les reunions d’avaluació.
i. Coordinar la informació que rebran els pares sobre el rendiment i desenvolupament
general de l’alumne.
j. Coordinar les reunions generals amb els pares per al seguiment general i particular del
grup.
k. Coordinar les activitats complementàries lectives programades pels mestres de l’equip



docent. Les activitats s’hauran de programar coordinadament a l’ inici de curs tenint en
compte les activitats complementàries fetes a altres cursos.

3.4. Amb l’Equip de Suport.

Les activitats del tutor respecte a l’Equip de Suport seran:

a. Col·laborar en la implementació del Pla d’Acció Tutorial , aportant idees i activitats que
complementen l’acció tutorial amb els alumnes.
b. Convocar a l’orientadora quan considere necessari per al seguiment general del grup i
particular d’algun alumne i en les sessions d’avaluació.
c. Complimentar els documents de derivació a l’Equip de Suport quan un alumne
necessiti de la intervenció de l’ orientadora.
d. Subministrar a l’Equip de Suport tota la informació necessària sobre l’ alumne
que tengui necessitats educatives especials.
e. Facilitar la relació de les famílies amb l’Equip de Suport, informant-les de les seves
funcions.
f. Informar a la Cap d’Estudis de les necessitats dels alumnes respecte a l’Equip de Suport.
g. Sol·licitar de l’Equip de Suport  la necessària orientació per al treball amb el
grup tant des del punt de vista de disfuncions d’aprenentatge com comportaments i
actituds.

3.5. Amb les famílies dels alumnes.

El tutor tendrà com objectiu fonamental respecte a les familiars el buscar la col·laboració i
necessària coordinació en l’educació dels alumnes transmeten tota la informació sobre el
rendiment acadèmic i el seu desenvolupament integral. Al mateix temps recollirà la informació
necessària de les familiars per tenir un major coneixement de l’alumne.

L’actuació tutorial es realitzarà de dues maneres:

A. INDIVIDUALMENT

a. Recollir dades escolars sobre la família de l’alumne, situació familiar, actituds en casa,
relació amb els germans, expectatives educatives. Buscar les dades escolares sobre la
família del alumne, situació familiar, actituds en casa, relació amb els germans,
expectatives educatives...
b. Mantenir entrevistes individuals personals amb els pares quan ho sol·liciten o quan el
tutor considere que són necessàries.
c. Demanar col·laboració per refermar el treball de l’alumne a casa: hàbits d’estudi, recollida
d’informació, materials, hores d’estudi…
d. Orientar-los respecte a recolzaments externs o necessitats puntuals i/o activitats que
puguen realitzar els alumnes fora de l’horari escolar.
e. Mantenir periòdicament contactes personals amb les familiars per a tractar sobre el
rendiment escolar, integració de l’alumne, relació amb els companys,
f. Motivar, i afavorir una actitud positiva dels pares cap al col·legi fomentant la
col·laboració i participació en els diferents òrgans del centre i de l’AMIPA. .
g. Recollir i canalitzar suggeriments o possibles suggeriments i propostes d’activitats
sobre el col·legi.
h. Sol·licitar la participació i col·laboració de les familiars en activitats complementàries
lectives, i diverses celebracions.



i. Fomentar la participació i col·laboració en les diverses celebracions que realitza el
centre

B. GRUPAL MENT
a. Reunir a tots els pares a l’ inici de curs per a informar-los sobre el funcionament del curs.
b. Convocar las reunions generals per comunicar el seguiment del grup d’alumnes i altres qüestions 
que puguen sorgir.
c. Aconseguir la col·laboració dels pares per als treballs col·lectius dels alumnes, consensuant 
criteris comuns de treballs i seguiment.
d. Sol·licitar, si és necessari, la col·laboració i ajuda dels pares/mares per a l’organització d’algunes
activitats lectives complementàries
e. Recollida i valoració de propostes didàctiques.
f. Organitzar xerrades informatives, en col·laboració amb l’Equip de Suport, sobre temes generals 
d’orientació escolar..
g. Motivar-los a participar en les tasques del centre  per a implicar-se en la
gestió del col·legi i en el Consell Escolar.

4.ACTIVITATS A REALITZAR.

4.1.1Amb els grups d'alumnes.

ACTIVITATS RECURSOS TEMPORALITZACIÓ

Establir amb l’equip docent del grup criteris 
comuns d’organització de la classe i 
materials.

Reunions de l’equip de cicle i 
equip docent del grup a l’inici de 
curs: alçar acta dels acords.

Abans de començar les 
classes (juny-setembre).

Organitzar activitats de benvinguda als 
alumnes nouvinguts.

Annex de propostes d’activitats i 
jocs per als diferents nivells.
(nouvinguts).

Inici de curs (Setembre). 

Elaborar les normes de classe amb els 
alumnes i les responsabilitats.

Rètols. Primera i segona setmana de 
curs.(setembre).

Informar sobre les normes del centre i el Pla 
de Convivència.

Normes del centre i Pla de 
Convivència.

Primera quinzena de curs.

Informar de les funcions del tutor.  PAT adaptant-lo als diferents 
nivells.

Primera quinzena del curs.

Tria de delegats.  Assemblea d’alumnes explicant 
les seves competències i
responsabilitats.

Durant el mes de setembre.

Organitzar activitats i actuacions per afavorir 
l’autoestima dels alumnes i la integració en el 
grup.

Diferents tipus d’activitats . Durant tot el curs.

Avaluar els coneixements previs dels alumnes 
respecte les matèries.

Proves de competències de
llengua i matemàtiques.

Setembre.

Conèixer les relacions entre els
alumnes del grup.

Observació directa en classe, 
corredors, entrades, sortides i 
esplai. Aplicació de 
Sociogrames.

Al llarg del curs.



Establir criteris comuns amb
l’equip de cicle per a la
programació de les matèries.

Reunions d’equip de cicle i
anotar els acords en les
actes del cicle. PGA

Abans de començar les 
classes -setembre.

Establir criteris comuns d’avaluació i 
qualificacions amb tot l’equip docent.

 Reunions d’equip de cicle i
anotar els acords en les
actes del cicle. PGA

Tot el curs.

Establir normes comuns amb l’equip docent 
respecte als deures i activitats
complementàries.

Reunions d’equip de cicle i
anotar els acords en les
actes del cicle.

Setembre.

4.1.2 Amb els alumnes i individualment. .

ACTIVITATS RECURSOS TEMPORALITZACIÓ

Recollir informació de l’alumne sobre la seva 
situació personal, familiar i escolar.

Consultar l’historial acadèmic,
l’expedient de l’alumne i els
informes individualitzats de 
final de cicle de cursos 
anteriors. Entrevistes amb 
pares.

A l’inici de curs i els altres al 
llarg de tot el curs.

Avaluar inicialment els seus coneixements. Proves de competències
bàsiques en les àrees
instrumentals aprovades en la 
CCP.

Setembre.

Conèixer la relació dels alumnes amb el seu 
grup.
 

 Observació de l’alumne,
entrevistes, assemblees,
anecdotaris, aplicació de
sociogrames.

Primer trimestre.

Afavorir l’autoestima i les
habilitats socials.
 

Accions individuals i 
col·lectives que reforcen 
l’autoestima i les habilitats 
socials: assemblees, activitats 
específiques d’autoestima i 
habilitats socials, actuació 
permanent del professorat 
valorant els aspectes positius 
dels aconseguiments de
l’alumne i de fomentar les
habilitats socials.

Al llarg de tot el curs.

Aprofundir en el coneixement de cadascun dels 
alumnes en quant a les seves aptituds, 
interessos, actituds i motivacions.

Observació directa i 
anecdotaris. Treball individual 
amb alumnes amb carències 
d’autoestima I d’habilitats 
socials. Entrevistes amb 
alumnes i pares. Coordinació 
amb l’equip docent per 
determinar accions al respecte.

Al llarg de tot el curs.

Orientar a l’alumne en la seva tasca escolar.  Seguiment diari del treball de Al llarg de tot el curs.



 l’alumne. Detectar les 
mancances i necessitats que 
pugui tenir per sol·licitar el 
recolzament intern i extern més 
adient. Afavorir els hàbits de 
treball, estudi i estratègies
d’aprenentatge.

Integrar a l’alumne al grup. Conèixer la situació de cada
alumne dins del grup.
Seguiment continu del grup
mitjançant les relacions
quotidianes, assembles, 
esplai… Planificar activitats 
que integren a tots els alumnes 
(treballs col·lectius..).

Al llarg de tot el curs. 

Acompanyar als alumnes
nouvinguts.

Protocol del Pla d’Acollida. Al moment de la seva 
arribada.

Entrevistes amb els pares de cada alumne per a 
recollir informació i per a coordinar-se per 
poder millorar els aspectes necessaris.
 

En cada entrevista s’anotarà els
temes tractats i els acords
presos amb les signatures per
part dels pares i tutors/tutores.
A final de curs o de cicle es
guardaran en l’expedient de
l’alumne.

Al llarg de tot el curs.

Detectar les necessitats puntuals dels alumnes i 
si es creu convenient derivar-lo a l’equip de 
Suport amb la informació necessària per poder 
diagnosticar-lo si l’Equip  ho considerà oportú.

 Mitjançant les proves inicials 
de competències acordades
detectarem les necessitats
respecte la proposta crucial del
nivell. El seguiment del treball 
ens permetrà detectar els 
problemes que vagen sorgint.
Mitjançant l’observació i els
registres de conducta 
s’avaluarà l’aspecte actitudinal 
i la integració en el grup. 
Complimentar el protocol de
derivació a l’Equip de Suport 
en el cas necessari.

Al llarg de tot el curs . 

Proposar a l’equip docent i a l’equip de Suport 
el suport que necessitaria cada alumne i revisar 
al llarg del curs.
 

En les reunions d’equip docent
(d’avaluació i altres) i amb 
l’Equip de Suport. Elaboració 
de materials i documents de 
seguiments dels reforços.

A l’inici de cada trimestre.

Avaluar individualment a cada alumne 
juntament amb la resta de l’equip docent.

En reunions d’equip de cicle
si fora necessari. Tractament 
individual de cada alumne en 
les sessions d’avaluació. Els 
acords i mesures adoptades
quedaran reflectides en les 

En les tres sessions
d’avaluació.



actes
de les sessions d’avaluació.

Coordinar-se amb l’equip docent per a 
l’aplicació de mesures correctores necessàries 
per a la millora del rendiment acadèmic, de 
l’adquisició de les competències bàsiques 
establertes en la proposta crucial i del seu 
comportament i integració en el grup.

Seguiment del rendiment
acadèmic, conductual, hàbit de
treball, actitudinal i de la seva 
integració mitjançant proves,
registres de notes i hàbits,
anecdotaris, diaris,
sociogrames….. Actes de les 
sessions d’avaluació i de cicle 
on figuren acords i mesures 
adoptades.

Reunions de cicle o
entre cicles programades a l’
inici de curs. Sessions 
d’Avaluació.

Comunicar als pares/mares els resultats del 
rendiment acadèmic.

Butlletins trimestrals 
informatius a les familiars.
Entrevistes amb les famílies.

Trimestralment o en cas 
necessari puntualment.

Comunicar als pares les mesures de 
recolzament adoptades per a la millora
del rendiment acadèmic, comportament i 
integració en el grup.

Entrevistes amb la família.
Protocol d’entrevistes.

Puntualment en el moment 
que es considere necessari.

Registrar les faltes
d’assistència i retards al GESTIB i en els
butlletins.

Complimentar mensualment 
les faltes d’assistència al 
GESTIB per reflectir-les amb 
els butlletins.

Al llarg del curs i
trimestralment.

Sol·licitar les justificacions a
les faltes en cas necessari.

Mitjançant les agendes o notes
destinades a tal fi.

Al llarg de tot el curs.

4.2. Amb l'equip docent.

ACTIVITATS RECURSOS TEMPORALITZACIÓ

Coordinar i adaptar les programacions al grup
d’alumnes i especialment als alumnes que 
necessiten qualsevol mesura de suport o
reforç. Revisar conjuntament els criteris
d’avaluació del cicle. 

Reunions de cicle amb
especialistes per reflectir en les
programacions anuals els acords 
i criteris comuns sobre objectius, 
continguts , estratègies, 
avaluació… Reunions de cicle i 
sessions d’avaluació per a 
determinar els alumnes amb 
necessitats de suport i reforç.
Actes de cicle i de sessions
d’avaluació. (Llibre d’actes
d’avaluació) Documents a 
complimentar per als alumnes 
amb reforç.

Inici de curs.

Coordinar-se amb l’equip docent
respecte a l’organització de la
classe, responsabilitats,
materials…

Reunions de cicle reflectides en
les actes.

Inici de curs i
permanentment al llarg
del curs.



Coordinar el procés d’avaluació i seguiment 
des alumnes amb tots els mestres que 
imparteixen alguna matèria al grup i recollir
la informació que proporcionen.

Sessions d’avaluació. Acords 
presos reflectits en les actes 
corresponents de les sessions 
d’avaluació i reunions de cicle. 
El coordinador de cicle elaborarà 
les actes.

Principi de curs.

Coordinar i possibilitar l’aplicació de 
metodologies i línies comuns d’actuació en el 
cicle i en tot el centre.

Acords de la CCP de
cursos anteriors i de l’actual.

Al llarg de tot el curs. 

Respectar i dur endavant els acords presos en 
les reunions de cicle i la CCP en temes que 
afecten al desenvolupament de l’educació 
dels alumnes.

 Programacions d’aula. Al llarg de tot el curs.

Participar en les activitats del centre 
propostes per les diferents comissions.

PGA i programacions d’aula. Al llarg de tot el curs.

Mediar en les possibles
situacions de conflicte entre
mestres –mestres, alumnes-alumnes,
mestres-alumnes sempre que no hi haja un 
mediador determinat pel centre.

Reunions de cicle, reunions no
fixes entre tutors i especialistes.
Anotar els acords de les
reunions, citar als pares si es
necessari, entrevistes amb els  
alumnes implicats, assemblees
de classe amb especialistes…

Durant tot el curs escolar.

Transmetre als membres de l’equip docent 
aquelles informacions sobre els alumnes
del grup que puguen ser beneficioses per al
desenvolupament de les activitats docents i de 
formació integral dels alumnes.

Cada tutor elaborarà, al final de
curs, un informe del grup en
general i les peculiaritats de
cada alumne, així com el nivell
crucial adquirit en general. Cada 
tutor a l’inici de curs revisarà els 
informes del curs anterior i si no 
són suficients les informacions 
es posarà en contacte amb el cap 
d’estudis per recavar la 
informació necessària. Al llarg 
del curs s’informarà puntualment 
de la situació en que es troba 
cadascun dels alumnes.

Al inici de curs . Al llarg de 
tot el curs.

Coordinar la informació que
han rebre els pares sobre el
rendiment general de l’alumne.

Sessions d’avaluació i
complementació del butlletins
informatius al GESTIB.

Durant el curs i especialment 
després de cada avaluació.

Establir a l’inici de curs els horaris de visites i 
entrevistes amb els pares/mares.

Reunions de la CCP i Claustre Inici de curs, abans de 
començar les classes.

Coordinar les reunions generals amb els 
pares/mares per al seguiment del grup.

Guió de reunions. En les 
reunions es transmetrà les 
informacions que haguem de 
donar als diferents
especialistes i si s’estima
necessari assistiran a les
reunions.

Dues reunions generals
com a mínim a llarg de tot
el curs.



Coordinar les activitats complementàries  
programades per l’equip de cicle tenint en 
compte els criteris del
centre. En el seu desenvolupament 
s’implicaran el tutors/res del cicle i alguns
especialistes.

PGA. Reunions de cicle per 
organitzar i coordinar aquestes 
activitats al llarg del curs.
Complimentar el document de
programació d’activitat 
complementàries i sortides.

Inici de curs i al llarg de
tot el curs.

4.3. Amb e l’Equip de Suport.

ACTIVITATS RECURSOS TEMPORALITZACIÓ

Col·laborar en l’elaboració i revisió del PAT, 
aportant idees i activitats que complementen 
l’acció tutorial amb els alumnes.

PAT Revisió anual i puntual en 
les reunions de coordinació amb 
la orientadora.

Inici de curs i
permanentment.

Convocar a l’orientadora quan es considere 
necessari per al seguiment general del grup i
especialment en les sessions d’avaluació.

Reunions de cicle, sessions 
d’avaluació i reunions entre
el tutor i l’orientadora. Actes de 
cicle i sessions d’avaluació. 
Notes de classe,
anecdotaris…

Puntualment quan es 
considere necessari al llarg 
de tot el curs.

Complimentar el document de derivació a 
l’equip de Suport quan un alumne ho
necessiti.

Protocol i models de derivació. Especialment el primer
trimestre, a final de curs i/o 
en el moment que sigui 
necessari.

Facilitar la relació de les famílies am l’Equip 
de Suport informant de les funcions del
mateix.
 

Informar de les funcions de 
l’Equip de Suport. Cites 
especifiques per a cada família 
amb l’Equip segons
necessitats.

 Al llarg de tot el curs.

Facilitar a l’Equip de Suport tota la 
informació necessària sobre l’alumne que
tengui necessitats educatives especials.

Protocol de derivació l’Equip de 
Suport. Reunions puntuals i/o
informals.

Al llarg del curs.

Informar a la cap d’estudis dels alumnes amb
necessitats educatives.

Guardar els informes dels
alumnes amb necessitats als seus 
expedients.

Al final i inici de curs. En les 
avaluacions i quan sigui 
necessari.

Sol·licitar a l’Equip de Suport la necessària
orientació per a millorar el treball amb el grup 
o individualment, tant des del punt de vista 
dels aprenentatges com comportaments i 
actituds.

Reunions puntuals, entrevistes 
del tutor amb l’orientadora en 
hores complementàries.
Protocol de derivació de 
l’alumne amb necessitats a 
l’Equip de Suport.

Al llarg del curs.

Programar junt amb l’Equip de Suport les
entrevistes amb els pares dels alumnes que 
necessiten suport.

Guions i actes de les reunions. Al llarg de tot el curs . 

4.4. Amb les famílies dels alumnes.



ACTIVITATS RECURSOS TEMPORALITZACIÓ

Mantenir entrevistes individuals personals 
amb els pares quan ho sol·liciten o quan el 
tutor considere que són necessàries.
 

 Horari setmanal de visites de
mares/pares. Citacions o 
convocatòries individuals a les 
famílies per a les entrevistes.

Al llarg de tot el curs.

Demanar col·laboració per reforçar el treball 
de l’alumne a casa: deures, recollida 
d’informació, materials, hores d’estudi…

Reunions generals a l’inici de
curs i de cada trimestre. 
Entrevistes puntuals i 
periòdiques.

Inici de curs, en les
reunions de cada trimestre i
puntualment el que ho
necessiti.

Orientar-los respecte a recolzaments externs 
o necessitats puntuals i/o activitats que 
puguen realitzar els alumnes fora de l’horari
escolar.

Entrevistes individuals. Donar a 
conèixer a les famílies les 
activitats i actuacions que poden 
fer a casa amb els seus fills/es.

Després de l’avaluació
inicial. Al llarg de tot el curs.

Mantenir periòdicament contactes personals 
amb les familiars per a tractar sobre el
rendiment escolar, integració de l’alumne, 
relació amb els companys,

Entrevistes amb les famílies i
els alumnes. Complimentar el 
full dels acords de les 
entrevistes.

Després de l’avaluació
inicial. Després de cada 
avaluació trimestral.
Puntualment quan la
situació ho requereix

Potenciar, i afavorir una actitud positiva dels 
pares cap al col·legi fomentant la
col·laboració i participació en els diferents 
òrgans del centre i de l’AMIPA. .

Reunió d’inici de curs. Seguir el 
guió de temes a tractar en la 
primera reunió. Reunions 
informatives per grups o 
individuals per tractar diferents 
temes relacionats amb el centre i
l’educació dels seus fills.

En les reunions d’inici de
curs. Al llarg del curs i en les
reunions trimestrals.

Informar sobre els criteris d’avaluació i la 
promoció de l’alumne.

PGA i PEC. Reunions d’inici de curs.
Permanentment, sempre
que sigui necessari o que
es sol·liciti.

Recollir i canalitzar suggeriments o possibles
reclamacions sobre el col·legi.

 Entrevistes amb els pares. En tot moment.

Entrevistar-se amb la família en cas de molts 
retards i absències no justificades.

Guions i actes d’entrevistes 
personals. Complimentar el full
d’entrevistes amb els punts
tractats.

Al llarg del curs quan sigui
necessari.

Fomentar la participació i col·laboració en 
les diverses celebracions que realitza el
centre.

Reunió inici de curs. Reunions 
trimestrals. Entrevistes 
individuals amb les famílies.

En les reunions d’inici de
curs i trimestrals. 
Permanentment.

Reunir a tots els pares a l’ inici de curs per a 
informar-los sobre:
-La programació
general.
- La metodologia de feina.
-Els criteris d’avaluació
-Les normes de
funcionament del grup.

Reunió inici de curs. Inici de curs.

Reunir a tots els pares després del primer Reunió mes de gener. Mes de gener.



trimestre per a informar-los sobre com ha 
anat la primera avaluació i fer un seguiment 
de l’inici de curs.

5.  SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT.

5.1. Objectius.

  Valorar la funcionalitat i l’eficàcia del PAT a l’hora d’aplicar-lo i dur-lo endavant.
  Establir criteris i/o indicadors per efectuar un seguiment vàlid en l’aplicació del PAT
  Detectar aquells aspectes i accions tutorials dissenyades que no siguen funcionals o no
donen bons resultats en l’aplicació del PAT.
  Buscar estratègies de millora per aquells aspectes que no funcionen del PAT.
  Establir la periodicitat convenient per a la revisió,l’avaluació i control en l’aplicació del PAT
  Ampliar nous Camps d’actuació en l’acció tutoria no previstos en el PAT.
  Enriquir-lo amb nous programes específics que desenvolupen l’acció tutoria.

5.2. Periodicitat.

  El pla d’Acció Tutoria es revisarà i avaluarà anualment en la memòria de final de curs,
incorporant les propostes de millora per al curs següent.
  Les noves propostes s’estudiaran, consensuaran i aprovaran per tot el professorat.
  Després de ser aprovades pel Consell Escolar s’incorporaran al PAT per al curs
següent.
  Al llarg del curs, en les reunions de cicles, entre cicles ,CCP i Comissió de
Convivència es comentaran i anotaran els punts puntuals del PAT que podrien
modificar-se per a enriquir-lo i s’inclouran en l’avaluació de fi de curs.
  El punts proposats a millorar durant el curs, es comunicaran a direcció .

5.3. Instruments.

          Per tal de dur a terme el seguiment i avaluació del PAT, s’han creat un seguit de graelles on, 
per nivells, els/les tutors/es analitzaran els seus diferents àmbits d’intervenció. A partir d’aquestes 
rúbriques, a final de curs, cada nivell o cicle, elaborarà un petit informe, que s’adjuntarà a la 
Memòria, on comentaran si hi ha algun aspecte a millorar o que ha presentat alguna 
disfuncionalitat. Així mateix afegiran les possibles propostes de millora que creguin oportunes. 

A. Amb els alumnes.

indicadors si/no

Recull informació de l’alumne sobre la seva situació personal, familiar i escolar.

Avalua inicialment els seus coneixements.

Coneix la relació dels alumnes amb el seu grup.

Afavoreix l’autoestima i les habilitats socials.

Aprofundeix en el coneixement de cadascun dels alumnes en quant a les seves aptituds, 
interessos, actituds i motivacions.

Orienta a l’alumne en la seva tasca escolar.



Integra a l’alumne al grup. 

Acompanya als alumnes nouvinguts.

Té entrevistes amb els pares de cada alumne per a recollir informació i per a coordinar-
se per poder millorar els aspectes necessaris.

Detecta les necessitats puntuals dels alumnes i si es creu convenient derivar-lo a l’equip 
de Suport amb la informació necessària per poder diagnosticar-lo si l’Equip  ho 
considerà oportú.

Proposa a l’equip docent i a l’equip de Suport el suport que necessitaria cada alumne i 
revisar al llarg del curs.

Avalua individualment a cada alumne juntament amb la resta de l’equip docent.

Es coordina amb l’equip docent per a l’aplicació de mesures correctores necessàries per 
a la millora del rendiment acadèmic, de l’adquisició de les competències bàsiques 
establertes en la proposta crucial i del seu comportament i integració en el grup.

Comunica als pares/mares els resultats del rendiment acadèmic.

Comunica als pares les mesures de recolzament adoptades per a la millora del rendiment 
acadèmic, comportament i integració en el grup.

Registra les faltes d’assistència i retards al GESTIB i en els butlletins.

Sol·licita les justificacions a les faltes en cas necessari.

Estableix amb l’equip docent del grup criteris comuns d’organització de la classe i 
materials.

Organitza activitats de benvinguda als alumnes nouvinguts.

Elabora les normes de classe amb els alumnes i les responsabilitats.

Informa sobre les normes del centre i el Pla de Convivència.

Informa de les funcions del tutor.

Organitza activitats i actuacions per afavorir l’autoestima dels alumnes i la integració en 
el grup.

Avalua els coneixements previs dels alumnes respecte les matèries.

Coneix les relacions entre els alumnes del grup.

Estableix criteris comuns amb l’equip de cicle per a la programació de les matèries.

Estableix criteris comuns d’avaluació i qualificacions amb tot l’equip docent.

Estableix normes comuns amb l’equip docent respecte als deures i activitats
complementàries.

Tria els delegats.  

B. Amb l'equip docent.

indicadors si/no

Coordina i adapta les programacions al grup d’alumnes i especialment als alumnes que 
necessiten qualsevol mesura de suport o reforç. Revisa conjuntament els criteris
d’avaluació del cicle.

Es coordina amb l’equip docent respecte a l’organització de la classe, responsabilitats,



materials…

Coordina el procés d’avaluació i seguiment des alumnes amb tots els mestres que 
imparteixen alguna matèria al grup i recollir la informació que proporcionen.

Coordina i possibilita l’aplicació de metodologies i línies comuns d’actuació en el cicle i 
en tot el centre.

Respecta i du endavant els acords presos en les reunions de cicle i la CCP en temes que 
afecten al desenvolupament de l’educació dels alumnes.

Participa en les activitats del centre propostes per les diferents comissions.

Media en les possibles situacions de conflicte entre mestres –mestres, alumnes-alumnes,
mestres-alumnes sempre que no hi haja un mediador determinat pel centre.

Transmet als membres de l’equip docent aquelles informacions sobre els alumnes del 
grup que puguen ser beneficioses per al desenvolupament de les activitats docents i de 
formació integral dels alumnes.

Coordina la informació que han rebre els pares sobre el rendiment general de l’alumne.

Estableix a l’inici de curs els horaris de visites i entrevistes amb els pares/mares.

Coordina les reunions generals amb els pares/mares per al seguiment del grup.

Coordina les activitats complementàries  programades per l’equip de cicle tenint en 
compte els criteris del centre.

C.  Amb e l’Equip de Suport.

indicadors si/no

Col·labora en l’elaboració i revisió del PAT, aportant idees i activitats que complementen
l’acció tutorial amb els alumnes.

Convoca a l’orientadora quan es considere necessari per al seguiment general del grup i
especialment en les sessions d’avaluació.

Complimenta el document de derivació a l’equip de Suport quan un alumne ho
necessiti.

Facilita la relació de les famílies am l’Equip de Suport informant de les funcions del
mateix.

Facilita a l’Equip de Suport tota la informació necessària sobre l’alumne que tengui 
necessitats educatives especials.

Informa a la cap d’estudis dels alumnes amb necessitats educatives.

Sol·licita a l’Equip de Suport la necessària orientació per a millorar el treball amb el 
grup o individualment, tant des del punt de vista dels aprenentatges com comportaments 
i actituds.

Programa junt amb l’Equip de Suport les entrevistes amb els pares dels alumnes que 
necessiten suport.

D. Amb les famílies dels alumnes.

indicadors si/no



Mantén entrevistes individuals personals amb els pares quan ho sol·liciten o quan el 
tutor considera que són necessàries.

Demana col·laboració per reforçar el treball de l’alumne a casa: deures, recollida 
d’informació, materials, hores d’estudi…

Orienta els alumnes  respecte a recolzaments externs o necessitats puntuals i/o activitats 
que puguen realitzar els alumnes fora de l’horari escolar.

Mantén periòdicament contactes personals amb les familiars per a tractar sobre el
rendiment escolar, integració de l’alumne, relació amb els companys,

Potencia, i afavoreix una actitud positiva dels pares cap al col·legi fomentant la
col·laboració i participació en els diferents òrgans del centre i de l’AMIPA. .

Informa sobre els criteris d’avaluació i la promoció de l’alumne.

Recull i canalitza suggeriments o possibles reclamacions sobre el col·legi.

S’entrevista amb la família en cas de molts retards i absències no justificades.

Fomenta la participació i col·laboració en les diverses celebracions que realitza el
centre.

Reuneix a tots els pares a l’ inici de curs per a informar-los sobre:
-La programació
general.
- La metodologia de feina.
-Els criteris d’avaluació
-Les normes de funcionament del grup.

Reuneix a tots els pares després del primer trimestre per a informar-los sobre com ha 
anat la primera avaluació i fer un seguiment de l’inici de curs.

6.ANNEXOS DOCUMENTALS.

6.1 Acta aprovació Claustre.
6.2 Acta aprovació Consell Escolar.


