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 1.INTRODUCCIÓ

L’orientació i la tutoria dels alumnes és una tasca de tot el professorat i, per tant, abraça  
tant les actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el professor-tutor amb 
el seu grup, les famílies i la resta del professorat, com les actuacions que cada professor  
dur  a  terme en  la  seva  àrea  per  orientar  i  donar  suport  al  procés  d’aprenentatge  de 
cadascun dels seus alumnes. 

En la construcció del PAT es fa imprescindible establir punts de trobada i col·laboració  
que  permetin  aportar,  reflexionar  i  debatre  idees  entre  tots.  Avaluar  i  portar  a  terme 
aquestes idees serà útil per l’educació i el futur del nostre alumnat.
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 2.OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Els objectius del PAT es concreten en els següents aspectes:

 Aportar  els  mitjans  que  garanteixin  un  ambient  de  bona  comunicació  i  relació 
entre  l’alumnat  del  grup classe,  que potenciïn  la  integració  dels  alumnes  en el  
grup i facilitin una ràpida incorporació al centre.

 Ajudar  els  alumnes  a  conèixer  les  seves  competències  i  habilitats  per  tal  que 
puguin triar la sortida acadèmica o professional més idònia.

 Fer  el  seguiment  acadèmic  individual  dels  alumnes i  del  rendiment  general  del  
grup.

 Contribuir  al  caràcter  integral  de  l’educació  dels  alumnes  afavorint  el 
desenvolupament dels aspectes cognitius, afectius i socials.

 Impulsar  la  col·laboració  de  tots  els  professors  de  l’Equip  Docent  per  tal  de 
facilitar l’aprenentatge en les diferents àrees i crèdits/Mòduls.

 Promoure l’intercanvi d’informació entre la comunitat educativa, famílies, entitats i  
empreses, per tal d’afavorir la col·laboració i participació.

 Estimular, en el cas d’alumnes menors d’edat, la participació de les famílies en els  
processos de presa de decisió dels alumnes, en relació a la seva elecció de la  
sortida acadèmica o professional. 

 Facilitar la inserció i la qualificació professional dins del món laboral. 
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 3. COORDINACIÓ,  SEGUIMENT  I  AVALUACIÓ  DEL  PAT  EN  LA  FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

 3.1.Criteris generals

El PAT presenta un marc obert i flexible donat que els seus objectius poden ser duts a 
terme  mitjançant  activitats  diferents  en  funció  de  les  característiques  específiques  de 
cada grup, de la tipologia de cicle i del seu nivell educatiu.

El Cap d’Estudis de FP, conjuntament amb el coordinador de FP, articularà els recursos 
humans  i  materials  per  desenvolupar  l’acció  tutorial,  mitjançant  les  reunions  de 
coordinació  de  tutors,  proporcionarà  l’assessorament  i  suport  necessaris  perquè  sigui 
possible el desenvolupament de les funcions tutorials de manera coordinada.

La coordinació entre el tutor i els professors que imparteixen crèdits en un mateix grup  
d’alumnes  es  dur  a  terme  en  les  reunions  de  departament,   d’equip  docent  i  en  les 
sessions d’avaluació previstes. 

 3.2.Reunió de coordinació de tutors

Es farà una reunió de coordinació i seguiment per trimestre acadèmic amb els tutors de  
grups, cap d’estudis i coordinador/a d’FP, així com amb els tutors d’FCT 

En aquestes reunions:

 S’analitzarà el desenvolupament de les activitats dutes a terme a les sessions de 
tutoria i es confirmarà la programació de les activitats de les properes sessions.

 Es  recolliran  les  propostes  i  els  suggeriments  dels  tutors  respecte  el  tipus 
d’activitats i  la manera més adequada de dur-les a terme.

 S’aportaran  informacions  i  es  prendran  acords,  si  és  necessari,  respecte  als  
aspectes generals de l’acció tutorial.

 3.3.Reunió d’equip docent

L’equip docent està format pels professors que fan classe a un mateix grup d’alumnes.  
Les reunions d’equip docent tenen per objectiu fer el seguiment acadèmic de l’alumnat i  
prendre els acords necessaris per coordinar les accions dels professors respecte al seu  
grup d’alumnes. En les reunions d’equip docent:

 Es farà una reunió de coordinació entre els tutors i l’equip docent, setmanalment.
 El responsable de l'equip docent serà el coordinador d'equip docent que recollirà 

les aportacions dels tutors per tal  d'organitzar les reunions.  El responsable dels 
equips docents d'un departament és el Cap de Departament.  Serà aquest  a qui 
correspon programar les reunions d’equip docent dins de les hores assignades.

 El Cap de Departament, o coordinador d'equip docent,  recollirà les propostes, els 
acords i els suggeriments de l’equip docent, i quedaran  explicitats mitjançant una 
acta d’equip docent. 
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 3.4.Seguiment i avaluació del PAT

Durant el curs, el Cap d’Estudis de FP i el Coordinador de FP, en els seus respectius 
àmbits, realitzaran el seguiment del desenvolupament de l’acció tutorial i en finalitzar el  
curs escolar,  vetllaran per l'elaboració d'una memòria sobre el  funcionament de l’acció  
tutorial. Aquesta memòria la realitzarà el grup de tutors a GM i a GS. 

Aquesta  memòria,  integrada  a  la  Memòria  Anual,   consistirà  en  una  síntesi  de  les 
anàlisis, aportacions, suggeriments i acords presos a les reunions amb els tutors i haurà 
d’incloure, també, els aspectes que s’han de modificar per al curs següent.
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 4.NIVELLS D’INTERVENCIÓ DEL PAT EN ELS CCFF

El  PAT  en  la  formació  professional  contempla  tant  les  accions  educatives  que 
s’imparteixen  en  el  Centre  com  les  relatives  a  la  formació  en  centres  de  treball,  
desenvolupades fora del centre.

El  tutor  de grup,  el  Cap d’estudis  de FP i 
l’equip docent són els responsables de dur 
a  terme l’acció  tutorial  referent  als  crèdits 
impartits en el Centre.

El  tutor  de  FCT,  el  Coordinador  de  FP  i 
l’equip docent són els responsables de dur 
a terme l’acció tutorial fora del centre, és a 
dir  ,  en  les  empreses  o  entitats  on  els 
alumnes realitzen el crèdit de pràctiques.

El  model  d’intervenció  que es proposa,  es 
fonamenta en dos nivells bàsics:

Nivell 1: Aula.

Amb el grup d’alumnes, a través de la funció tutorial i orientadora que correspon a l’equip  
docent i en particular als tutors de grup i FCT. Els tutors i el professorat vetllaran per tal 
d’aconseguir  a  l’aula  l’assoliment  dels  objectius  del  PAT  tenint  en  compte  les 
característiques individuals i del grup.

Els tutors de grup i els tutors de FCT programaran les sessions de tutoria necessàries 
per dur a terme el PAT. A l’horari del grup d’alumnes es fixarà una hora de tutoria per tal  
de que els tutors puguin programar i desenvolupar les sessions.

Nivell 2: Centre

El Cap d’estudis  de FP i el Coordinador  de FP vetllaran per l’acció orientadora bàsica  
dels grups i desplegaran, mitjançant la implantació del PAT i l’assessorament individual,  
la intervenció en els diferents cursos.
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN ELS CCFF

PAT DE  LA FP. Tutoria de grup

Àmbit d’aplicació: Crédits impartits en el Centre
Responsables: Cap d’estudis, tutor de grup i equip docent

PAT DE  LA FP. Tutoria de FCT

Àmbit d’aplicació: Crédit de formació en centres de treball
Responsables: Coordinador de FP, tutor de FCT i equip docent
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 5.FUNCIONS I RESPONSABILITATS RESPECTE A L’ACCIÓ TUTORIAL

 5.1.Funcions del tutor de grup

Les funcions del professor tutor són:  

 Tenir  coneixement  del  procés  d'aprenentatge  i  de  l’evolució  personal  dels 
alumnes.

 Tenir  cura  de  la  coherència  de  les  activitats  d'ensenyament-aprenentatge  i  les  
activitats  d'avaluació  de  tots  els  docents  que  intervenen  en  el  procés 
d’ensenyament del seu grup d'alumnes.

 Responsabilitzar-se  de  l'avaluació  del  seu  grup  d'alumnes  en  les  sessions 
d'avaluació.

 Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i  
de la comunicació d’aquests als alumnes i als seus pares o representants legals,  
en cas de ser menors d’edat.

 Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica.
 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els alumnes i famílies dels alumnes,  

en cas de menors d’edat, per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la  
seva assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts pel 
centre.

 Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 
del Centre.

 Aquelles  altres  que  li  encomani  la  Direcció  o  li  atribueixi  el  Departament 
d'Ensenyament.

 5.2.Funcions del tutor de FCT

Els tutors de pràctiques en empreses efectuen la programació, el seguiment i l’avaluació 
en el crèdit de Formació en centres de treball i són les següents.

 Efectuar la programació del crèdit de FCT.
 Fer  el  seguiment,  l’avaluació  i  el  control  de la  fase de formació  pràctica en els 

centres de treball.

 5.3.Funcions del professorat

Les funcions del professorat de l’equip docent són les següents:

 Tutoritzar el procés d’aprenentatge de cada alumne en la seva matèria.
 Atendre  les  necessitats  educatives  específiques  de  cada  alumne  en  la  seva 

matèria.
 Atendre la formació integral de l’alumne més enllà dels coneixements específics  

de l’àrea.
 Donar suport a l’alumne en la presa de decisions sobre el seu futur.
 Facilitar la integració de tots els alumnes en el grup.
 Coordinar-se amb el tutor i aportar-li informacions i suport.
 Afavorir l’autoestima dels alumnes.
 Orientar els alumnes sobre la millor manera d’estudiar en la seva matèria.

 
CODI: PAT-FP Elaborat: Coordinadora FP
VERSIÓ: 0.0 Revisat: Cap d'estudis de FP
DATA: 17-06-2013 Aprovat: director

Pàgina  9 de 16
Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

PROJECTE EDUCATIU. 
PAT FP

 5.4.Funcions del coordinador d’FP 

Les funcions del Coordinador d’FP són les següents:

 Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals.
 Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de la FCT.
 Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques d’acord amb allò que 

estableixi l’Equip Directiu.

 5.5.Funcions del Cap d’Estudis de FP

Les funcions del Cap d'estudis d’FP són les següents:

 Supervisar l’elaboració del PAT i realitzar propostes sobre el mateix.
 Convocar, coordinar i moderar les reunions de tutors.
 Assegurar la planificació de les sessions de tutoria en els diferents grups.
 Supervisar el correcte desenvolupament del procediment.
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 6.ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL

Per  tal  d’assolir  els  objectius  de  l’acció  tutorial  els  tutors   han  d’intervenir  en  quatre 
àmbits:

 En relació amb els alumnes.
 En relació amb l’ Equip Docent.
 En relació amb les famílies quan els alumnes són menors d’edat.
 En relació amb la formació dels alumnes en els centres de treball.

 6.1.En relació amb els alumnes

 Recollir la informació del seguiment tutorial de l’alumne.
 Informar i orientar acadèmica i professionalment els alumnes.
 Potenciar  la  participació  activa,  crítica  i  responsable  de l’alumnat  del  grup a la  

classe i al centre.
 Fer el seguiment dels procés individual de l’alumnat i del funcionament general del 

grup.

 6.2.En relació amb l’equip docent

El tutor, com a coordinador docent del professorat del grup, ha de:

 Aportar a cada professor la informació relativa als alumnes del grup.
 Vetllar  perquè l’equip  docent  desenvolupi  la  programació  didàctica  respecte als 

criteris d’avaluació, metodologies i objectius comuns.
 Responsabilitzar-se  de  que  es  coneguin  les  necessitats  educatives  de  cada 

alumne en relació a les diferents àrees.
 Informar els professors de les opinions o peticions dels alumnes o de les seves 

famílies
 Presidir  les  sessions  d’Avaluació,  i  elaborar  i  gestionar  la  documentació 

corresponent.

 6.3.En relació amb les famílies

 Crear i mantenir relacions amb les famílies a nivell de grup i de manera individual 
a l’inici de curs i al llarg del curs.

 Mantenir un intercanvi d’informació continuat i realitzar el seguiment dels acords 
presos entre el tutor i família.

 6.4.En relació amb la FCT

 Vetllar per l’acolliment, seguiment i avaluació de la formació als centres de treball.
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 7.OBJECTIUS, ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

PRIMER TRIMESTRE

Activitats / Temporització Objectius Documents

1: ACOLLIDA Tenir un primer contacte, per part de 
l’alumnat, amb el centre.
Transmetre les informacions inicials 
necessàries per començar el curs.

- Guia del centre
- Horari alumnat
- Funcions del tutor
ANNEX 1

2. INFORMACIONS I 
MODELS DE SOL·LICITUTS

Obtenir les signatures, que permetin 
l'autorització de les sortides i el dret 
d'imatge.
Informar del protocol a seguir  per 
demanar convalidacions.
Informar del protocol a seguir per 
demanar la justificació de les faltes 
d'assistència.
Informar del caràcter presencial del cicle i 
de que cada professor els lliurarà un full 
per signar quan sobrepassin el 10% de 
faltes  i un altre si sobrepassen el 20%, 
informar de que en aquest cas l'alumne 
anirà a extraordinària.

- Full autoritzacions 
- Sol·licitud de 
Convalidacions
-  Sol·licitud  de 
justificants  de  faltes 
d'assistència.

ANNEX 2
ANNEX 3
ANNEX 4

3. FITXA DE L'ALUMNAT
Iniciar l’expedient individual de l’alumne.
Recollir dades personals i acadèmiques, 
així com altres aspectes que puguin 
interessar al grup,  per tal de conèixer els 
alumnes de la tutoria.

Full  de  dades 
personals 
acadèmiques
ANNEX 5

4. REALITZACIÓ DE 
TREBALL

Informar a l'alumnat de les pautes per 
realitzar un treball

Guia  de  realització 
de treballs 

5. ELECCIÓ DELEGATS Escollir el delegat i el subdelegat de forma 
responsable

- Funció del 
delegat/subdelegat del 
grup-classe
- Acta d'elecció de 
delegats
ANNEX 6

6. ACTIVITATS DE 
CONEIXEMENT

Realitzar dinàmiques que permetin que el 
grup es conegui i es crei un bon ambient.

7. SEGUIMENT. AVALUACIÓ 
INICIAL

Parlar dels possibles problemes del grup, 
ja sigui dins del grup o amb el professorat.
Avaluar globalment la incorporació de 
l'alumnat al cicle i si s’escau, ajustar i/o 
reorientar la programació dels crèdits.

Acta de la sessió 
d’avaluació inicial.

8. BENVINGUDA DE 1r a 2n Organitzar les activitats que es duran a 
terme per tal de que el grup de segon de 
TEI faci una acollida al grup de primer.

Fitxa d'activitats 
extraordinàries
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9. TUTORIES 
INDIVIDUALITZADES

Recollir i donar informació de forma més 
personal, reforçant així la relació amb el 
tutor/a

Full entrevista 
alumnat.
ANNEX 7

9. LA MARATÓ Decidir quines activitats es duran a terme 
i organitzar-les

Fitxa d'activitats 
extraordinàries

10. AVALUACIÓ 
TRIMESTRAL 

Establir un diàleg amb el grup classe, 
abans de l'avaluació trimestral, amb la 
intenció que els seus membres puguin fer 
una reflexió conjunta de com ha anat el 
trimestre i què cal millorar 

Informe d'avaluació 
trimestral del grup 
classe a tutoria
acta

10: REUNIÓ PARES Recollir i donar informació rellevant de 
l'alumnat, en el cas que es consideri 
necessari.

Full entrevista pares
ANNEX 8

SEGON TRIMESTRE

Activitats / Temporització Objectius Documents

1. ACTIVITATS 
CONEIXEMENT

Realitzar dinàmiques que permetin que el 
grup es conegui i es crei un bon ambient.

2. TUTORIES 
INDIVIDUALITZADES

Conèixer la situació individual de l'alumne. 
Recollir demandes de l'alumne i/o 
traspassar informació o demandes del 
professorat.

Full entrevista 
alumnat.

3. DIA DE LA PAU Decidir quines activitats es duran a terme 
i organitzar-les

Fitxa d'activitats 
extraordinàries

4. SALÓ D'ENSENYAMENT I 
FPGI

Donar informació sobre les dates i 
l'organització d'aquestes fires.

5. JORNADES TÈCNIQUES Informar a l'alumnat de l'organització de 
les jornades.
Informar del concurs de díptics Montse 
Capellà 
Valoració posterior

Díptics
Bases del 
concurs
Grau valoració de 
les jornades

6. INFORMACIÓ PROVES 
PAU´

Transmetre a l'alumnat la informació que 
el departament d'ensenyament dóna 
sobre el tema

Informació 
departament.

7. AVALUACIÓ 
TRIMESTRAL 

Establir un diàleg amb el grup classe, 
abans de l'avaluació trimestral, amb la 
intenció que els seus membres puguin fer 
una reflexió conjunta de com ha anat el 
trimestre i què cal millorar 

Informe 
d'avaluació 
trimestral del grup 
classe a tutoria
acta

8: REUNIÓ PARES Recollir i donar informació rellevant de 
l'alumnat, en el cas que es consideri 
necessari.

Full entrevista 
pares
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TERCER TRIMESTRE

Activitats / Temporització Objectius Documents

1. ACTIVITATS CONEIXEMENT Realitzar dinàmiques d'intercanvi d'experiències 
entre l'alumnat de 1r i 2n. 

2. TUTORIES 
INDIVIDUALITZADES

Conèixer la situació individual de l'alumne. Recollir 
demandes de l'alumne i/o traspassar informació o 
demandes del professorat.

Full entrevista 
alumnat.

3. INFORMACIÓ PROVES PAU Transmetre a l'alumnat la informació que el 
departament d'ensenyament dóna sobre el tema

Informació 
departament.

4. COMIAT DE 1r a 2n Organitzar les activitats que es duran a terme per 
tal de que el grup de primer de TEI faci un comiat al 
grup de segon.

Fitxa d'activitats 
extraordinàries

5. CRÈDIT DE SINTESI Informar a l'alumnat de l'organització del crèdit, ja 
es faci sencer a l'institut o part es realitzi a Mojàcar

Programa d'activitats 
de Mojàcar

6. PROJECTE D'ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA (TEI)

Informar a l'alumnat  sobre les dates  i 
l'organització de les activitats.

7. PREPARACIÓ D'ACTIVITATS 
FINAL DE CURS

Organitzar les activitats que es porten a terme a 
final de curs: foto, pp, postal i pica-pica.

8. RECUPERACIONS 
ORDINÀRIES LOGSE I 
SEGONA CONVOCATÒRIA 
LOE

Informar del calendari Comunicat a l'alumnat 
sobre les matèries 
pendents

9. AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE   Establir un diàleg amb el grup classe, amb la 
intenció que els seus membres puguin fer una 
reflexió conjunta de com ha anat l'últim trimestre  i 
el curs en general. Es tracta d'una avaluació 
constructiva

Informe d'avaluació 
trimestral del grup 
classe a tutoria
acta

10. VALORACIÓ DE L'ESTADA 
AL CENTRE

Conèixer l'opinió de l'alumnat a propòsit de l'institut, 
aquesta valoració està dins del projecte de qualitat i 
millora de centre.

Enquesta del final de 
curs.
ANNEX 9

11: REUNIÓ PARES Recollir i donar informació rellevant de l'alumnat, en 
el cas que es consideri necessari.

Full entrevista pares
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