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“Educar no és fabricar adults segons un model, sinó alliberar en cada home allò que li impideix
ser ell mateix, permetre’l realitzar-se segons el seu geni singular” (Olivier Reboul)
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1. TASCA TUTORIAL

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Cada grup d’alumnes del centre ha de tenir assignat

un tutor. Els tutors seran designats pel director del centre a proposta del cap d’estudis, oït l’equip de cicle.

Es procurarà que el tutor sigui el mateix al llarg del cicle i serà designat entre el professorat que imparteix docència a tot

el grup i, preferentment, entre els mestres que tenguin major nombre d’hores de docència al grup. L’estructura de tallers d’àrea

que tenim al CEIP Norai ens porta a les cotutories. Per tant, cada grup a partir de 1r de primària tendrà un tutor i un cotutor, els

quals compartiran responsabilitats en relació a la tutorització dels seus alumnes. Per aquest motiu, estructuram els tallers per

cicles (1r i 2n- 3r i 4t- 5è i 6è) i així es reparteixen les cotutories. S’intentarà afavorir la continuïtat del professorat en un mateix

grup al llarg de tot el cicle.

1.1 Funcions generals del tutor

Segons el que està recollit en el Decret 119/2002, del 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles

públiques d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (article

42), els professors tutors exerciran les funcions següents:



a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació educativa, sota la coordinació del cap d’estudis,

i col·laborar amb els serveis d’orientació educativa en el desenvolupament dels esmentats plans.

b) Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, informació documental o, en el seu

defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis

complementaris i extraescolars prevists, programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de convivència.

c) Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del seu expedient personal i d’altres

instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que

repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne.

d) Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar.

e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el conjunt de la vida escolar, i

fomentar-hi el desenvolupament d’actituds participatives.

f) Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per detectar dificultats i

necessitats especials, amb l’objecte de cercar les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació

personal del currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns.



g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip de cicle les decisions de promoció o no

promoció a l’etapa o cicle següent, tenint en compte els informes de tots els professors del grup d’alumnes, amb audiència

prèvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar.

h) Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats no lectives previstes com a tals en la

programació didàctica o, si escau, en la programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions del

cap d’estudis o del director, si fa al cas.

i) Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes al seu càrrec estigui al dia.

j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la coherència de la programació

i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre.

k) Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del professorat de suport i dels membres de

l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.

l) Informar els pares, les mares o els tutors legals, almenys tres vegades a l’any, els professors i els alumnes del grup de tot

allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar l’assistència de l’alumnat i

realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que

es considerin oportunes.



m) Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura.

Segons el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (article 8),

- L’acció tutorial ha d’orientar el procés educatiu individual i col·lectiu dels alumnes.

- Cada grup d’alumnes ha de tenir un mestre tutor, designat pel director del centre. La funció tutorial implica dur a terme

les activitats de tutoria i coordinar el conjunt d’accions educatives que contribueixen a adquirir les competències de

l’alumne, a dirigir-lo, orientar-lo i donar-li suport en el procés educatiu per aconseguir la maduresa i l’autonomia.

- Tot el conjunt de mestres  que intervenen en un grup d’alumnes, amb la coordinació del tutor responsable del grup, ha

d’exercir l’acció tutorial. Aquesta acció tutorial ha d’atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i

moral dels alumnes des d'una perspectiva sistèmica de l’entorn.

- L’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació dels

alumnes i les seves famílies en la dinàmica del centre.

- S’ha afavorir la coordinació dels integrants dels equips docents i fomentar la feina en equips de cicle. Als centres públics,

aquests equips han d’actuar sota la direcció d’un coordinador per a cada un dels cicles, nomenat pel director a proposta

dels equips de cicle, el qual s’ha de responsabilitzar de la coordinació efectiva entre les diferents programacions docents

i de l’adequació d’aquestes als currículums vigents. El centre també ha d’organitzar la coordinació de la transició entre

els cicles.



1.2 Coordinació entre els tutors.

El cap d’estudis coordinarà el treball dels tutors i mantendrà les reunions periòdiques necessàries per al bon funcionament

de l’acció tutorial.

Els coordinadors de cicle seran encarregats de la coordinació entre els tutors i mantendran amb ells les reunions

periòdiques necessàries. La previsió és que les reunions de cicle es duguin a terme setmanalment en horari d’exclusives.

Els equips de cicle estan constituïts pel tutor, el cotutor, i els mestres especialistes que intervenen en el grup. S’ha de

promoure el treball en equip dels membres del cicle.

2. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ, OBJECTIUS I ACTIVITATS A REALITZAR

OBJECTIUS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ RECURSOS RESPONSABLES

ÀMBIT: Amb el grup d’alumnes

1. Construir una identitat
grupal i promoure la
cohesió grupal, creant un
clima de confiança.

-Activitats i accions
especificades en el
PALIC per a l’alumnat
nouvingut.
-Activitats d’acollida de
principi de curs.

Durant tot el curs escolar. PALIC
Documentació recollida
sobre treball cooperatiu.
Cartells i dibuixos sobre
les normes.

Els mestres tutors,
cotutors i especialistes
que intervenen en cada
grup.

https://docs.google.com/document/d/16bW27EyUTIrYb2E3L143lJTlY78H3guR/edit


- Dinàmiques de cohesió
grupal.
-Estructures de treball
cooperatiu.
- Tutories col·lectives i
individuals.
-Assemblees i debats.
-Coneixement i aplicació
de normes de classe i
centre.
-Preguntes restauratives
per resoldre conflictes.

2. Fomentar la
responsabilitat i promoure
la participació de
l’alumnat en la dinàmica i
en l’organització de
l’aula.

- Estructures de treball
cooperatiu.
- Assignació de càrrecs
específics i de
responsabilitats comunes
dins l’aula.
- Ús de l’agenda i el
classroom (a partir de 3r
de primària)
-Coneixement i aplicació
de normes de classe i
centre.

Durant tot el curs Cartolines amb els
càrrecs i plafons per
penjar-los-hi.
Agenda escolar
Aplicació del g-suite
classroom

Els mestres tutors,
cotutors i especialistes
que intervenen en cada
grup.

ÀMBIT: Amb cada alumne individualment

3. Promoure l’adquisició
d’hàbits saludables,
d’higiene i de feina.

- Seguiment de rutines
diàries (rentat de mans,
neteja de la taula…)

Durant tot el curs Berenars saludables.
Fruita aportada pel
programa fruita bona.

Els mestres tutors,
cotutors i especialistes
que intervenen en cada

https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cEGo8x4bkbnjl7YMvwN_5JI5aX6sKqKO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cEGo8x4bkbnjl7YMvwN_5JI5aX6sKqKO


- Promoció dels berenars
saludables (els dimecres
sempre fruita, no portar
dolços ni brioixeria
industrial, ni begudes
ensucrades,...).
- Programa residu 0.
- Programa fruita bona.
- Deures a casa (mai
durant les vacances i
ponts).
- Estudi a casa quan
calgui.
- Promoció de tot tipus
d’agrupaments per
realitzar tasques: treball
individual, en petit grup,
en gran grup...

Material per fer els deures grup.

4. Afavorir l'adquisició
d’autonomia, la
seguretat afectiva i
emocional, el
desenvolupament de les
capacitats d’iniciativa,
de resolució de
conflictes i de confiança
en un mateix, per tal
d’assolir la concepció

-Programa de la SMOE
Xerram?.
-Tutories individuals
(mínim una a l’any).
-Tutories col·lectives.
-Dinàmiques de cohesió
grupal.
-Activitats d’acollida a
principi de curs.
-Propostes d’educació

Durant tot el curs. Contes i llibres per
treballar educació
emocional.
Material necessari per
realitzar dinàmiques.

Psicòloga SMOE, els
mestres tutors, cotutors i
especialistes que
intervenen en cada grup.

https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0


d’una autoimatge
positiva.

emocional.

5. Promoure la
integració al centre de
l'alumnat
d'incorporació tardana.

-Accions plasmades en el
PALIC.
-Dinàmiques de
presentació i cohesió
grupal.
- Preguntes restauratives
per resoldre conflictes.

Quan arribin nouvinguts a
la classe.

- PALIC.
-Materials per a
nouvinguts que
desconeixen les llengües
oficials.

Normalitzador lingüístic,
els mestres tutors,
cotutors i especialistes
que intervenen en cada
grup.

ÀMBIT: Amb l’equip docent

6.Promoure una
coordinació efectiva entre
els membres de l’equip
docent per afavorir una
atenció ajustada i global a
tot l’alumnat segons les
seves necessitats.

-Reunions de cicle.
-Sessions d’avaluació.
-Reunions equip de
suport.
-Programació de les
classes i elaboració de
material conjunta entre
tutor, cotutor i mestres de
suport que intervenen en
un grup.
-Assessorament de
l’equip de suport en
l’elaboració d’ACS i
ACNS.
-Assessorament de la
psicòloga SMOE en
relació a dificultats
emocionals de l’alumnat i

Tot el curs -Actes de reunions.
-Programacions.
-Materials elaborats.

Normalitzador lingüístic,
tutors, cotutors, equip de
suport, psicòloga SMOE i
altres especialistes que
intervenen en un grup.

https://docs.google.com/document/d/16bW27EyUTIrYb2E3L143lJTlY78H3guR/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cEGo8x4bkbnjl7YMvwN_5JI5aX6sKqKO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cEGo8x4bkbnjl7YMvwN_5JI5aX6sKqKO


les famílies.
-Reunions cap d’estudis i
coordinadors de cicle.

7. Fer efectiva la
cotutoria per cicles.

-Reunions de cicle i
programació conjunta
tutor, cotutor, mestres de
suport.
-Sessions d’avaluació
-Tutories amb famílies
conjuntes quan calgui.

Tot el curs -Actes de reunions.
-Programacions.

Tutors i cotutors.

ÀMBIT: Amb l’orientador de centre

8. Promoure la detecció
de possibles dificultats o
necessitats educatives i
l’adaptació del procés
d’ensenyament-aprenent
atge a les
característiques de
l’alumnat.

-Realització de les
demandes d’avaluació
psicopedagògica que
siguin necessàries.
-Realització
d’avaluacions
psicopedagògiques per
part de l’OC
-Assessorament de la
psicòloga SMOE.
- Realització
d’adaptacions curriculars,
tant significatives com no
significatives quan calgui.
-Elaboració de diferents
materials per aconseguir
una millor personalització

Durant tot el curs -Proves de diagnòstic
psicopedagògic.
-Materials d’aula
-ACS i ACNS
-Contingut dels
expedients dels alumnes.

Orientadora de centre,
psicòloga SMOE, mestres
tutors, cotutors i
especialistes que
intervenen a cada grup.
Secreteria.



dels aprenentatges.
-Revisió dels expedients
acadèmics.
-Assessorament i
realització de reunions
amb l’OC i de l’equip de
suport.
- Realització d’un
seguiment constant
dels alumnes per
conèixer les seves
situacions individuals
i les seves
necessitats.
-Tutories amb
famílies
-Actualitzar la
documentació de cada
alumne de la tutoria.
-Introduir a
l’expedient de
l’alumne els informes
corresponents i altra
documentació
important.

ÀMBIT: Amb les famílies

9. Promoure la implicació
de les famílies en
l’aprenentatge dels seus

- Tutories amb les
famílies.
-Elaboració de cartes de

Durant tot el curs. -Actes de reunions
-Cartes de compromís
- Gestib

Mestres tutors, cotutors,
equip de suport.



fills i l’intercanvi
d’informació.

compromís.
-Elaboració d’actes de les
tutories amb explicitació
de compromisos.
-Seguiment i
assessorament per part
dels tutors dels deures i
dels hàbits d’estudi dels
infants.
-Ús de l’agenda escolar,
-Ús de mitjans de
comunicació formals:
correu corporatiu, gestib,
tok app.
-Intervenció per part de la
PTSC quan calgui.
-Reunions col·lectives
trimestrals amb les
famílies.
-PALIC amb famílies
nouvingudes (mirar
actuacions amb les
famílies)

-Tok app
-Agenda
-Correu corporatiu

10. Afavorir la
participació de les
famílies en les activitats
que organitza el centre.

-Tutories amb les famílies
-Reunions de l’AFA del
centre.
-Ús de mitjans de
comunicació formals:
correu corporatiu, gestib,

Durant tot el curs. -Actes de reunions
- Gestib
-Tok app
-Agenda
-Correu corporatiu
- Facebook

Junta directiva AFA,
mestres tutors, cotutors,
mestres especialistes i
equip directiu.



tok app.
-Facebook com a mitjà de
publicitat d’activitats que
es duen al centre.
-Reunions de
representants de pares i
mares.
-Consell Escolar.
-Reunions col·lectives
trimestrals amb les
famílies.

3. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAT

Serà obligació de tots els membres del claustre conèixer el PAT del centre per al seu correcte desenvolupament.

En cada curs escolar es tendrà en compte el PAT en la Programació General Anual (PGA), on es recolliran les actuacions

prioritàries en relació al document per al curs escolar.

El seguiment del PAT es farà en les reunions de cicle i en les reunions de claustre valorant aquells objectius i accions que,

per a aquell curs, es considerin prioritaris. Aquestes valoracions quedaran reflectides en la Memòria Anual.

Cada curs es durà a terme la revisió del PAT. A més, cada cinc cursos, com a mínim, es durà a terme una avaluació i revisió

més exhaustiva que servirà per actualitzar el PAT del centre.

L’avaluació del PAT es durà a terme a través d’aquestes fases:

https://www.facebook.com/ceip.norai.7/


- Recollida d’informació. Aquesta recollida es farà així com es vagi aplicant el PAT, avaluant si les accions proposades

fomenten el compliment dels objectius.

- Anàlisi d’informació. S’analitzarà la informació recollida, tant a les reunions de cicle, com en el claustre, en el consell

escolar i a les reunions de l’equip de suport.

- Interpretació global. S’arribaran a acords sobre com interpretar les dades analitzades.

- Presa de decisions. Finalment, el claustre arribarà a acords i es prendran decisions per modificar i actualitzar el PAT.

4. ANNEXOS DOCUMENTALS

Documents que serviran als tutors per exercir la seva funció i que seran uns referents a nivell de centre.

- Quadern de tutoria. Es recomana l’ús del model que ofereix el Gestib.

- Acta de reunió tutorial amb una família. Obligatori l’ús del gestib.

- Guió de les reunions col·lectives amb les famílies dels alumnes.

- Protocol d'acollida dels nous alumnes. (PALIC)

- Dossier de benvinguda per als docents que arriben al centre per primera vegada.

- Altres actes de reunions.

https://docs.google.com/document/d/16bW27EyUTIrYb2E3L143lJTlY78H3guR/edit
https://docs.google.com/document/d/1anQWBOi7LCLRZlsrLVqItSYdFSKPmkFx/edit

