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1. Definició de PAT 

 

És un document que recull el plantejament de tot un Equip en base a les accions 

educatives relacionades amb orientar, l’acció tutorial i el propi PAT. 

 

2. Marc legal.  

La normativa legal en la qual ens basem són: 

- Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’ educació de Catalunya. 

- Llei 3/1991 de 18 de març, de Formació d’ Adults. 

- Decret 102/2010 de 3 d’ agost , d’ Autonomia de Centres Educatius. 

- Resolucions d’ inici de Curs. 

- PEC 

- Projecte de Direcció. 

-  

3. Context i tipologia de l’alumnat. 

- Anàlisi del diagnòstic DAFO 
 

El model de diagnòstic utilitzat ha estat el DAFO, analitzant les 
amenaces i oportunitats externes i els punts forts i febles interns. 

 
S’ ha agrupat els diferents àmbits externs i interns segons el següent 

criteri: 
 
 

 Diagnòstic extern: Alumnat 
potencial. Entorn. 
Administració 
penitenciària. Edifici. 
Administració 
educativa. Recursos de 
l’ entorn. 
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 Diagnòstic intern: Govern. 
Processos de 
centre. Processos 
d’ aula. 
Resultats.  
Recursos humans. 
Recursos 
materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

Alumnat potencial        
 
1 Llengua: un gran percentatge de la 

població penitenciaria és  
estrangera amb llengües 
diferents. Poc ús del català. 

2 Perfil de l’intern: manca d’hàbits de 
treball, poc implicats en la seva 
formació (50% d’ assistència real). 

 
1 Accessibilitat de l’alumnat. Tenim 

els alumnes a l’abast, possibilitat de 
contacte i orientació  directa. 

2  Disponibilitat horària. 
3 L’accés a l’escola implica un canvi 

d’espai positiu i  motivant. 

Entorn.       
 
3 Alt índex d’incidències: 

(encavalcament d’horaris, canvis 
d’activitats), que afecten 
l’assistència dels alumnes. 

4 Manca d’autonomia com a 

 
4  La ubicació de l’ escola facilita la 

concentració dels alumnes en un 
mateix espai, així com l’existència 
d’ una aula a cada MR. 

  Administració penitenciària                        
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5 Un percentatge d’alumnes venen 

pressionats pels EMD i no per 
interès propi. 

6 Excessiva burocratització dels 
processos en el Centre 
Penitenciari (CP), (instàncies, 
circuits) 

7 Estigma dels alumnes segons el 
mòdul de residència. 

 
5  Derivació d’interns a l’escola per part 

dels Equips Multidisciplinaris  (EMD) 
6  Participació dels docents en els EMD 

Edifici 
 
9 Coexistència amb aules d’activitats 

que distorsionen el normal 
desenvolupament de l’activitat 
escolar (música). 

 
7 Disposició d’un espai comú: barreja 

de tot tipus d’interns (diferent 
delicte, cultura, procedència 
religió..). 

8  Acceptable dotació d’aulari. 
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Recursos humans             
 
11  Necessitat de 
formació. 

 
9  Plantilla jove amb possibilitats de créixer 

professionalment, oberta a les innovacions, les TAC i 
les TIC. 

10  Equip en procés de consolidació. 
11  Possible participació en programa d’ autoformació. 

    Recursos de l’ entorn.         
 
12 Connexió a
 Internet precària. 
13   Manca  d’espais  

per  a administració 
i serveis. 

 
12 Oferta educativa complementària: tallers artístics, 

Formació Ocupacional (FO), etc. 
13 Ús de xarxa de coneixements aprofitant les 

capacitats d’interns. 
14 Possibilitat d’ instal—lació en un futur immediat de 

Fibra Òptica, que millorarà l’ accessibilitat i els 
aspectes de seguretat. 
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Govern    
 

1 Equip directiu (ED) que funciona com a 
equip. 
2 Experiència prèvia de l’ ED com a docents 

i directius, així com en el medi. 
3 Transmissió de principis educatius i 

pedagògics així com de valors sobre el 
treball en equip, cooperació i quant a la 
funció social dels docents en aquest 
medi. 

4 Ús sistemàtic d’ eines metodològiques i 
formals: Pla Anual de Centre (PAC), 

 
1 Manca de principis i criteris 

clars en el Projecte Educatiu de 
Centre (PEC). 

 

Processos de centre                    
 

8 Espais de coordinació establerts, tant de 
coordinació interna de centre, com entre 
escola i Equips Multidisciplinaris, (EMD). 

9 Pla d’ acollida de nous docents. 
10 Acolliment dels alumnes a través del 

mestre tutor de mòdul. 
11 Activitats extraordinàries amb dos 

objectius bàsics: treballar eixos 
transversals i promoure la cohesió 

 
3 Circuits de coordinació marcats 

però amb problemes de 
comunicació, manca de cultura 
cooperativa i interferències. 

4 Tractament de la diversitat no 
treballada: es funciona a partir 
de principis tàcits. 

5 Manca d’ un Pla d’ Acció Tutorial. 

                           Processos d’ aula. 

 
12 Ampli sector dels docents amb 

disposició al treball en equip i la 
innovació (Competències Clau). 

13 Predisposició a l’ ús de les TAC/TIC. 

 
6 Línia  metodològica compartida 

a nivell de centre en procés d’ 
implementació 

Resultats          
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14 Alta demanda d’assistència a 
l’escola 15 Bona tasca d’ habituació 
dels alumnes. 
16 En funció de les circumstàncies, bons  

resultats dels alumnes d’ estudis a 
distància. 

 
7 Baix nivell d’ aprovats i

 de promocions de nivell. 
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17 Docents amb inquietuds i en procés de 
creixement professional. 

18 No hi ha problemes greus de relació dins 
l’ equip. 

19 Bona predisposició dels docents a 
relacionar se amb la resta de la 
comunitat educativa i d’ altres 
professionals del CP. 

 
8 Cultura 
    en  procés

  

 
treball 

 
en 

 
equip 
  

Recursos materials                   
 

21 Relativament acceptable dotació d’ 
equipaments TIC (equips de l’aula 
d’informàtica i mitjans audiovisuals), i 
equips de l’aula d’autoformació, encara 
que insuficient i envellida. 

 
9 Connexió a Internet precària, 

que planteja greus
 problemes, 
especialment amb els estudis a 
distància i en  el capítol  de la 
innovació. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Objectius de la tutoria: Finalitat 

 

La tutoria té com a finalitat principal acollir l’alumne a l’escola i orientar-

ho en la seva trajectòria educativa i professional al Centre i a l’exterior. 

 

4.1 Tipus de tutoria: ingressos, mòdul i grup.  
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INGRESSOS 

 

- Identificar el nivell escolar. 

- Realitzar la primera pressa de contacte de l’intern amb l’escola. 

- Informar a l’intern de les diferents activitats que s’ oferten. 

- Orientar l’alumne de com matricular-se a escola des de Mòdul. 

- Registrar a l’intern a la Base de Dades escolar omplint full 

d’entrevista. 

- Passar informació del nou alumnat al tutor de mòdul. 

- Facilitar tríptic. 

 

MÒDUL 

 

      -    Potenciar la màxima escolarització dels interns a MR. 

- Matricular a l’intern a les activitats escolars. 

- Ajudar a organitzar l’horari. 

- Acollir als nous ingressos. 

- Fer seguiment i acompanyament de les seves activitats. 

- Notificar canvis d’horari, activitats, MR... 

- Coordinar amb l’ EMD i assistir a les reunions. 

- Ser el representant escolar a les Juntes de Permís. 

- Coordinar amb els tutors de grup la regularitat de la seva 

escolarització. 

 

GRUP 

 

-  Acollir els nous alumnes a l’aula. 
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- Detectar possibles irregularitats (de nivell). 

- Fer el seguiment i saber per què no vénen els que mantenen faltes 

d’assistència. 

- Valorar l’alumne al SIPC. 

- Actualitzar els llistats de l’activitat. 

- Fer el registre de control d’assistència. 

 

 

 

 

5. Funcions del Tutor. 

 

5.1. Funcions de l’equip d’ingressos. 

 

L’equip d’ingressos ha de detectar les noves altes/entrades al centre i 

realitzar una entrevista inicial amb aquests interns. Ha de registrar-ho a la 

BD amb el full d’entrevista i passar l’entrada de l’alumne a MR al tutor del 

mateix. 

Es destaquen: 

- Informar i Orientar. 

- Acollir, informar i motivar al nou alumne sobre la seva integració i 

participació a l’escola. 

 

5.2. Funcions del tutor de mòdul 

 

- Facilitar l’acollida al mòdul  a partir d’entrevistes tutorials 

individuals. 
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- Clarificar les primeres necessitats de formació. 

- Vincular la formació cap a una orientació específica i adequada a la 

demanda inicial d’alumne. 

- Motivar, animar i alendar en el procés d’aprenentatge. 

- Estimular la participació i ajudar a assolir compromisos envers 

l’absentisme escolar. 

- Establir un seguiment i acompanyament de l’alumne en l’activitat 

escolar. 

- Participar en les Juntes de Permís. 

- Col·laborar amb els equips de tractament i donar suport en 

l’elaboració dels PITS. 

- Facilitar informació rellevant de l’alumne als tutors de grup si 

s’escau. 

- Realitzar el seguiment del llistat de matriculació dels alumnes del 

mòdul per nivells de formació instrumental i de secundària. 

A mes de les mencionades, les funcions de la tutoria escolar  les podríem 

delimitar en 3 àmbits bàsics d’actuació.(*document recollit del grup de treball de tutors) 

 

1r. àmbit: Espai de tutoria al mòdul 

Les tasques relacionades en aquest àmbit serien: 

• Atendre les instàncies registrades a la BdD (1) 

• Realitzar itineraris formatius (matricular) 

• Atendre les demandes escolars dels interns que requereixen 

la nostra atenció el dia de la tutoria (1) 

• Controlar els nivells escolars del mòdul, això vol dir: 
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� Tots els interns del mòdul han de tenir nivell escolar al 

SIPC i a la BdD 

� Fer un seguiment acurat dels interns amb nivell escolar 

FI1 i FI2, detectar quins van a escola i els motius dels 

qui no assisteixen (1) 

• Atendre els nous ingressos  (1) 

• Comptar amb el suport d’un referent escolar  

• Mantenir en condicions el panell (suro) escolar amb la 

finalitat que la informació que es penja resulti atractiva de 

llegir 

 

(1) Aquestes accions haurien de quedar enregistrades a la BdD a 

l’espai “tutories”. 

2n àmbit: Fora de l’espai de tutoria al mòdul 

La tasca relacionada en aquest àmbit seria: 

• Realitzar l’estadística bimensual (excel) 

3r àmbit: Coordinació amb els EMD 

Les tasques relacionades en aquest àmbit serien: 

• Assistir setmanalment a les reunions dels EMD 

• Participar a la Junta de Permisos 

• Participar a l’elaboració dels PIT’s 

• Proposar les sortides programades escolars 

 

DERT/DAE 
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D’acord al programa organitzatiu i d’intervenció segons la normativa de 

funcionament del Departament DAE i DERT. 

 

INFERMERIA I SALUT MENTAL 

S’establiran els circuits adients per tal d’atendre la participació escolar 

dels interns d’aquest departament. 

 

 

 

 

 

5.3. Funcions del tutor de grup 

 

- Acollir a l’alumne  a l’activitat de classe i acompanyar-lo al seu 

procés d’aprenentatge. 

- Ajudar a l’alumne a adquirir les competències bàsiques què li 

aportin recursos per obtenir una major autonomia personal. 

- Afavorir i avaluar conjuntament amb els alumnes l’assoliment dels 

objectius proposats a la PDA i UD. 

- Disposar i motivar a la persona cap a l’aprofitament de l’activitat. 

- Fer un seguiment de l’assistència i gestionar de forma preventiva 

l’absentisme (llistats d’assistència i fulls de seguiment). 

- Avaluar cada mes la assistència, actitud i progrés dels alumnes en 

les diferents activitats escolar (SIPC). 

- Treballar conjuntament amb el tutor de MR. 

- Ús de l’Agenda de Tractament. El tutor de grup notificarà en aquest 

recurs els Fulls de Reconeixement. 
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- Donar baixes al SPCE setmanalment i adjuntar motiu de baixa. 

 

6.  Protocol de seguiment. 

 

A l’escola fem servir, amb bons resultats, un protocol de seguiment. Cada 

MR té un registre* de seguiment on els tutors de grup setmanalment 

anoten aquells alumnes que presenten faltes d’assistència. Els tutors de 

MR, setmanalment, criden als alumnes anotats per saber els motius de les 

seves faltes. Això genera agilitat en les llistes, grups més reals i 

recuperació d’alumnes. 

 

*Registre de Seguiment: 

tutor de grup  
             

                                                     
tutor mòdul 

DATA 
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Al final de cada Quadrimestre (dues vegades al curs) es fa una valoració a 

partir dels ítems (realitzant una estadística) extraient els motius pels quals 

els alumnes deixen de venir a l’escola. Això ens permet continuar 

treballant per la seva recuperació.  

 

7. Organització i Recursos. 

 

 HORES RECURSOS UBICACIÓ 



) 

                      

 

TUTOR DE 

MR 

2h. setmanals 

Reunions 

d’EMD 

Juntes 

Base de Dades de l’escola, 

Tríptic oferta formativa, 

SIPC, quadrant horari pels 

alumnes, fulls de 

seguiment d’assistència. 

Despatx 

d’Entrevistes 

de MR. 

Sala de 

Docents. 

INGRESSOS En funció de 

la PGA 

Base de Dades de l’escola, 

Tríptic oferta formativa, 

SIPC, quadrant horari pels 

alumnes, proves de Nivell.  

Despatx 

d’Entrevistes 

d’Ingressos.  

 

GRUP  Base de Dades de l’escola, 

SIPC, proves de Nivell, fulls 

de seguiment 

d’assistència. 

Aules 

Escolars. 

DERT En funció dels 

Departaments 

Base de Dades de l’escola, 

 SIPC, quadrant 

organitzatiu del DERT i 

proves de Nivell. 

DERT 

DAE En funció dels 

Departaments 

Base de Dades de l’escola, 

SIPC, quadrant horari pels 

alumnes, proves de Nivell. 

DAE 

INFERMERIA 

I SALUT 

MENTAL 

En funció dels 

Departaments 

Base de Dades de l’escola, 

Tríptic oferta formativa, 

SIPC, quadrant horari pels 

alumnes, proves de Nivell. 

En funció de 

la PGA. 

6. Fonts d’Informació. 
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Seminari: Orientació i prevenció de l’abandonament escolar a les aules i 

als centres d’adults (2013-2014) 

Normativa de Funcionament del DERT 

Normativa de Funcionament del DAE 

Registre de Seguiment 

 

7. Avaluació de la tutoria. Indicadors.  

 

Tutoria Mòdul 

Nombre de matriculats i percentatge sobre la població de MR. 
 
FI1: entre 65-75% 
Fi2: entre 55-65% 
FI3: entre 25-30% 
GES: entre 20-25%  

 

Nombre d’actuacions de Seguiment. 100% 

 

Percentatge d’alumnes recuperats(seguiment) entre 25-30% 

 

Tutoria grup 

Percentatge d’assistència al grup (Excell) 

Entre 55-60% global 

 

Tutoria ingressos 

Nombre d’alumnes entrevistats. 60 % 

 

Aquesta avaluació es realitzarà anualment i quedarà recollida a la 

Memòria de Tutoria. 
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8. Revisió del PAT 

 

Es revisarà cada dos anys i sempre que es vegi la necessitat. 


