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1 L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

1. L’ acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar 

capacitats bàsiques del'alumn

professionalment  i s’ha de treballar, tant a nivell de grup, com a

àmbits implicats en l’acció educativa del centre (

professorat, empreses ). 

2. L’orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat, facilitant

l’autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el 

desenvolupament de criteris propis.

3. L’orientació escolar i acadèmica

coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d’aprenentatge.

4. L’orientació professional 

al mon del treball i per a estudis futurs.

Per a dur a terme l’acció tutorial, la d

professor/a  de la família professional, d’algun 

 

2 OBJECTIUS I ACTUACIO

INDIVIDUALITZADA 

L’estructura del Pla d’acció tutorial a grans trets és la següent:

2.1 Objectius 

• Conèixer els antecedents acadèmics de cada alumne/a.

• Conèixer la capacitat intel·lectual de l’alumne

• Conèixer l’actitud de l’alumne

• Conèixer els interessos i aspiracions de l’alumne

professionals. 

• Conèixer el nivell d’integració de l’alumne

seva integració. 

• Ajudar i orientar l’alumne

 

2.2 Actuacions del/la tutor/a 

• Orientació per a la continuïtat d’estudis i/o professions.

• Informació sobre el funcionament del centre.

• Seguiment del procés d’aprenentatge i anàlisi de la seva evolució.

• Entrevistes amb els/les

per tal de buscar solucions.
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és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar 

alumnat amb la finalitat d’orientar-los personalment, acadèmicament i 

professionalment  i s’ha de treballar, tant a nivell de grup, com a nivell individual i a cadascun dels 

l’acció educativa del centre (alumnat, pares, mares, tutors/es legal

pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat, facilitant

autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el 

desenvolupament de criteris propis. 

L’orientació escolar i acadèmica pretén facilitar a l’alumnat un aprenentatge millor i possibilitar la 

dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d’aprenentatge.

aspira a ajudar a l’alumnat a fer una elecció equilibrada per 

a estudis futurs. 

Per a dur a terme l’acció tutorial, la direcció designa un/a professor/a tutor

ia professional, d’algun mòdul o matèria que imparteix en aquest grup d’alumnes. 

OBJECTIUS I ACTUACIONS EN RELACIÓ AMB LA TUTORIA 

ció tutorial a grans trets és la següent: 

Conèixer els antecedents acadèmics de cada alumne/a. 

Conèixer la capacitat intel·lectual de l’alumne/a, les possibles dificultats d’aprenentatge.

Conèixer l’actitud de l’alumne/a davant el treball escolar. 

Conèixer els interessos i aspiracions de l’alumne/a, en especial els acadèmics

Conèixer el nivell d’integració de l’alumne/a en el grup, i si és convenient, ajudar

Ajudar i orientar l’alumne/a que acaba en la seva elecció acadèmica-professional.

 

Orientació per a la continuïtat d’estudis i/o professions. 

Informació sobre el funcionament del centre. 

Seguiment del procés d’aprenentatge i anàlisi de la seva evolució. 

/les alumnes i pares, especialment amb aquells que presentin problemes  

per tal de buscar solucions. 
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és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar 

los personalment, acadèmicament i 

nivell individual i a cadascun dels 

, mares, tutors/es legal i equips de 

pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat, facilitant-li 

autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el 

pretén facilitar a l’alumnat un aprenentatge millor i possibilitar la 

dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d’aprenentatge. 

aspira a ajudar a l’alumnat a fer una elecció equilibrada per incorpora-se 

irecció designa un/a professor/a tutor/a que haurà de ser 

que imparteix en aquest grup d’alumnes.  

TUTORIA 

, les possibles dificultats d’aprenentatge. 

, en especial els acadèmics-

en el grup, i si és convenient, ajudar-lo en la 

professional. 

alumnes i pares, especialment amb aquells que presentin problemes  
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A l’inici de curs, el Cap d’estudis d’orientació professional 

carpeta de tutoria individual a tots els tutors/res de cicles formatius amb el següent contingut:

• Llistat d’alumnes del grup.

• Horari del grup 

• Calendaris curs escolar

• Dades personals de l’alumne

• Dades acadèmiques de l’alumne

• Resultats acadèmics anteriors. 

• Full de seguiment de convocatòries.(Al SAGA)

• Informació bàsica sobre el seu cicle formatiu i organització currículum en mòduls i UF.

• Normativa: drets i deures de lalumant (NOFC), funcions  delega

funcions tutores/res. 

• Informació sobre els formularis del  gestor documental que afecten a la tutoria.

• Altres documents:  convalidacions, exempcions, 

etc.  

 

 

3 ACTUACIONS DE LA TUT

Correspon al/la tutor/a: 

• Presidir les sessions de la junta d’avaluació 

de curs i final de cicle.

• Fer constar a l’acta els acords presos a les sessions de la junta d’avaluació de grup.

• Vetllar pel bon funcionament del grup d’acord amb les normes del  centre.

• Recollida de propostes dels

• Informar i comentar amb el grup els resultats i acords de les sessions d’avaluació i de les 

reunions de l’equip docent.

• Coordinar la realització de les activitats de grup fora de l’aula.

• Vetllar pel control d’assistència dels

• Mantenir una relació periòdica amb les famílies

del procés d’aprenentatge dels

assabentats. 

• Informar de les activitats culturals i recollida de propostes.

• Fomentar en l’alumne

responsable, participativa i solidària amb la societa

• Informar sobre tot el procés de la FCT.
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el Cap d’estudis d’orientació professional i la Coordinadora pedagògica

carpeta de tutoria individual a tots els tutors/res de cicles formatius amb el següent contingut:

del grup. 

Calendaris curs escolar 

Dades personals de l’alumne/a. (Al SAGA) 

Dades acadèmiques de l’alumne/a. (Al SAGA) 

Resultats acadèmics anteriors. (a l’EXPEDIENT DE L’ALUMNE/A) 

Full de seguiment de convocatòries.(Al SAGA) 

Informació bàsica sobre el seu cicle formatiu i organització currículum en mòduls i UF.

Normativa: drets i deures de lalumant (NOFC), funcions  delegats/des, resum normativa CF, 

 

Informació sobre els formularis del  gestor documental que afecten a la tutoria.

:  convalidacions, exempcions, comentaris per als informes d’avaluació, 

ACTUACIONS DE LA TUTORIA DE GRUP 

Presidir les sessions de la junta d’avaluació inicial, trimestral, ordinària, extraordinària, final 

de curs i final de cicle. 

Fer constar a l’acta els acords presos a les sessions de la junta d’avaluació de grup.

n funcionament del grup d’acord amb les normes del  centre.

Recollida de propostes dels/les alumnes per a la junta d’avaluació. 

Informar i comentar amb el grup els resultats i acords de les sessions d’avaluació i de les 

reunions de l’equip docent. 

r la realització de les activitats de grup fora de l’aula. 

Vetllar pel control d’assistència dels/les alumnes del grup. 

Mantenir una relació periòdica amb les famílies o tutors/es legals, si s’escau, per informar 

del procés d’aprenentatge dels/les alumnes, disposant d’un hora setmanal per a tenir

Informar de les activitats culturals i recollida de propostes. 

Fomentar en l’alumne/a més actituds, valors i normes que el formen com a persona 

responsable, participativa i solidària amb la societat. 

Informar sobre tot el procés de la FCT. 

Pla d’Acció tutorial 

 

 

Pàgs. 4/9 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. 

 

PAT 

la Coordinadora pedagògica lliura la 

carpeta de tutoria individual a tots els tutors/res de cicles formatius amb el següent contingut: 

Informació bàsica sobre el seu cicle formatiu i organització currículum en mòduls i UF. 

ts/des, resum normativa CF, 

Informació sobre els formularis del  gestor documental que afecten a la tutoria. 

comentaris per als informes d’avaluació, 

trimestral, ordinària, extraordinària, final 

Fer constar a l’acta els acords presos a les sessions de la junta d’avaluació de grup. 

n funcionament del grup d’acord amb les normes del  centre. 

Informar i comentar amb el grup els resultats i acords de les sessions d’avaluació i de les 

, si s’escau, per informar 

disposant d’un hora setmanal per a tenir-los 

més actituds, valors i normes que el formen com a persona 
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• Informar sobre tot el procès de l’ensenyament Dual.

• Realitzar les tasques de programació, seguiment, avaluació i control de la fase de Formació 

en Centres de Treball. 

• Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui la Coordinadora d’FPamb la 

qual haurà de vetllar perquè tot l’alumnat realitzi el  

de Treball. 

• Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui 

DUAL per tal de vetllar 

DUAL.. 

• Conèixer en tot moment

formalitzat en el grup.

• Vetllar perquè l’alumne

del programa Qbid. 

• Entrar en contacte amb les empreses on l’alumnat realitza la Formació en Centres de 

Treball per tal de fer

l’alumnat com la idoneïtat de les  tasques.

• Avaluar , junt amb l’equip docent la FCT a partir de les pròpies observacions i de la 

valoració de l’empresa.

• Realitzar la classe de tutoria le

la PGA i amb el contingut programat i preparat per l’equip de millora de la tutoria, amb la 

supervisió de caps d’estudis i coordinador

• Assignar un/a alumne/a mentor/a per tal que,

acompanyament i integració a classe al company/a nouvingut/da.

• Traspassar, a final de curs, la informació i documentació recollida en la tasca de tutoria al o 

la cap del seu departament per tal que la custodie i la f

grup per al curs següent. 

• En general, qualsevol altra informació d’interès per als
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Informar sobre tot el procès de l’ensenyament Dual. 

Realitzar les tasques de programació, seguiment, avaluació i control de la fase de Formació 

en Centres de Treball.  

Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui la Coordinadora d’FPamb la 

qual haurà de vetllar perquè tot l’alumnat realitzi el   Mòdul formatiu de Formació en Centres 

Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui el/

vetllar pel seguiment de les unitats formatives afectades per l’ensenyament 

Conèixer en tot moment, les empreses homologades i situació dels con

formalitzat en el grup. 

Vetllar perquè l’alumne/a i l’empresa omplin correctament el quadern de seguiment a través 

Entrar en contacte amb les empreses on l’alumnat realitza la Formació en Centres de 

Treball per tal de fer el seguiment, recollir informació i valorar, tant l’aprofitament de 

l’alumnat com la idoneïtat de les  tasques. 

Avaluar , junt amb l’equip docent la FCT a partir de les pròpies observacions i de la 

valoració de l’empresa. 

se de tutoria lectiva amb alumnes, segons el calendari d’activitats previst en 

la PGA i amb el contingut programat i preparat per l’equip de millora de la tutoria, amb la 

supervisió de caps d’estudis i coordinador/a pedagògica. 

Assignar un/a alumne/a mentor/a per tal que, a part del suport del tutor/a  faci un 

acompanyament i integració a classe al company/a nouvingut/da. 

Traspassar, a final de curs, la informació i documentació recollida en la tasca de tutoria al o 

la cap del seu departament per tal que la custodie i la faci arribar al tutor/a assignat a aquell 

grup per al curs següent.  

En general, qualsevol altra informació d’interès per als/les alumnes. 
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Realitzar les tasques de programació, seguiment, avaluació i control de la fase de Formació 

Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui la Coordinadora d’FPamb la 

de Formació en Centres 

el/la Coordinador/a d’FP 

pel seguiment de les unitats formatives afectades per l’ensenyament 

i situació dels convenis que s’han 

i l’empresa omplin correctament el quadern de seguiment a través 

Entrar en contacte amb les empreses on l’alumnat realitza la Formació en Centres de 

el seguiment, recollir informació i valorar, tant l’aprofitament de 

Avaluar , junt amb l’equip docent la FCT a partir de les pròpies observacions i de la 

, segons el calendari d’activitats previst en 

la PGA i amb el contingut programat i preparat per l’equip de millora de la tutoria, amb la 

a part del suport del tutor/a  faci un 

Traspassar, a final de curs, la informació i documentació recollida en la tasca de tutoria al o 

aci arribar al tutor/a assignat a aquell 
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4 ESTRUCTURA ORGANITZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Per a dur a terme l’acció tutorial, el centre compta amb una estructura organitzativa que inclou a tots 

els tutors/res  de cicles i CAS.

2. El centre compta amb el/la coordinador

desenvolupament de la Formació en Centre

3. El centre disposa també d’un/a coordinador/a d’ensenyament DUAL que orienta i fa 

l’acompanyament als tutors/res per porta a terme la planificació i organització de les UF impartides 

en DUAL.  

4. El/la cap d’estudis d’orientació

màxim de coherència i organització entre el professorat que intervé en un mateix grup, facilitant la 

trobada de l’equip de professors

plans d’actuació conjunta. 

5. El/la Director/a es responsabilitz

 

 

Cap  d’Estudis/Coor.Pedagògica  

Coord. Act. Cult. 

Tutor

d’equips docents

Eixos 

Transversals 

Caps departament 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

l’acció tutorial, el centre compta amb una estructura organitzativa que inclou a tots 

i CAS. 

la coordinador/a d’FP que instrueix als tutors/res amb la planificació i 

desenvolupament de la Formació en Centres de Treball dels/les alumnes. 

El centre disposa també d’un/a coordinador/a d’ensenyament DUAL que orienta i fa 

l’acompanyament als tutors/res per porta a terme la planificació i organització de les UF impartides 

d’orientació i coordinadora/a pedagògic/a són els encarrega

màxim de coherència i organització entre el professorat que intervé en un mateix grup, facilitant la 

trobada de l’equip de professors/es del grup-classe, potenciant l’intercanvi d’informació

es responsabilitza de l’ensenyament dual del centre 

Cap  d’Estudis/Coor.Pedagògica   Coordinador/a FP Dual 

Tutors/es 

Equips docents 

Tutor/a presideix la reunió 

d’equips docents 

Orientació 

Acció Tutorial 

FCT Dual 
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l’acció tutorial, el centre compta amb una estructura organitzativa que inclou a tots 

a d’FP que instrueix als tutors/res amb la planificació i 

El centre disposa també d’un/a coordinador/a d’ensenyament DUAL que orienta i fa 

l’acompanyament als tutors/res per porta a terme la planificació i organització de les UF impartides 

encarregats d’aconseguir el 

màxim de coherència i organització entre el professorat que intervé en un mateix grup, facilitant la 

classe, potenciant l’intercanvi d’informació i establint 

S0C i convenis 

Coordinador/a  FP 
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5 PLA D’ACOLLIDA 

5.1 L’acollida dels alumnes 

Comprèn el  primer dia de curs on el

que a la vegada  ha rebut del cap d’estudis 

anteriorment. 

La programació per aquestes jornades és la següent:

• Presentació del/la tutor/a.

• Presentació de l’espai virtual moodle per a la gestió de la 

• Informació de l’horari dels dies d’acollida.

• Calendari escolar 

• Calendari de la primera i segona 

• Lliurament de l’horari de classes.

• Lliurament de les NOFC

• Normativa assistència a classe. 

• Facilitar l’hora del/la tutor

• Explicar les parts que els afecta de la normativa de cicles formatius. 

• Informació sobre convocatòries i cursos que es pot repetir.

• Informació sobre la data en què es realitzarà l’e

• Termini per presentar sol·licitud de beques i de conval

UF. 

• Visita del centre informant de les aules, tallers, despatxos de direcció, sala de professors

i departaments, cafeteria,  lavabos i

5.2 L’acollida als pares i mares

L´objectiu principal,  informar dels aspectes més rellevants del centre, de l’ensenyament

l’organització, etc. ,a més a més,

educativa.  

• A inici del mes  d’octubre es convoca una reunió per a tots els pares i mares 

legals de l’alumnat que s’han  incorporat als cicles formatius. Aquesta reunió té dues parts 

ben diferenciades:  

1. Una reunió general on el

dipositada al matricular el seu fill/a al nostre centre i els explica la nostra 

organització, el funcionament i les vies de comunicació 

2. Una reunió amb el

l’horari de c
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on el/la tutor/a rep als/les alumnes i els dóna la informació necessària 

a rebut del cap d’estudis d’Orientació i de la Coordinadora pedagògica 

La programació per aquestes jornades és la següent: 

tutor/a. 

Presentació de l’espai virtual moodle per a la gestió de la tutoria. 

Informació de l’horari dels dies d’acollida. 

primera i segona convocatòria. 

Lliurament de l’horari de classes. 

NOFC 

Normativa assistència a classe.  

tutor/a per a rebre als pares. 

Explicar les parts que els afecta de la normativa de cicles formatius.  

Informació sobre convocatòries i cursos que es pot repetir. 

Informació sobre la data en què es realitzarà l’elecció del/la delegat/a 

er presentar sol·licitud de beques i de convalidacions o excepcions de mòduls o 

Visita del centre informant de les aules, tallers, despatxos de direcció, sala de professors

cafeteria,  lavabos i biblioteca.. 

reso tutors/es legals. 

objectiu principal,  informar dels aspectes més rellevants del centre, de l’ensenyament

, de conèixer al/la tutor/a. Cal que es sentim part de la comunitat 

es  d’octubre es convoca una reunió per a tots els pares i mares 

de l’alumnat que s’han  incorporat als cicles formatius. Aquesta reunió té dues parts 

Una reunió general on el/la director/a dóna la benvinguda, els agr

dipositada al matricular el seu fill/a al nostre centre i els explica la nostra 

organització, el funcionament i les vies de comunicació  

Una reunió amb el/la tutor/a del/la seu/a fill/a on el/la tutor/a

l’horari de classes dels/les alumnes del grup, els assabenta dels crèdits que 
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alumnes i els dóna la informació necessària 

i de la Coordinadora pedagògica ja detallada 

 i sots-delegat/a. 

idacions o excepcions de mòduls o 

Visita del centre informant de les aules, tallers, despatxos de direcció, sala de professors/es 

objectiu principal,  informar dels aspectes més rellevants del centre, de l’ensenyament-aprenentatge, de 

. Cal que es sentim part de la comunitat 

es  d’octubre es convoca una reunió per a tots els pares i mares o tutors/es 

de l’alumnat que s’han  incorporat als cicles formatius. Aquesta reunió té dues parts 

dóna la benvinguda, els agraeix la confiança 

dipositada al matricular el seu fill/a al nostre centre i els explica la nostra 

/a es presenta, facilita 

alumnes del grup, els assabenta dels crèdits que 
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s’estudien, del nom dels

d’assistència de l’alumnat i d’expulsions, els lliura el calendari escolar anual i 

estableix les bases per a un

• Amb aquesta reunió es clou definitivament tot el pla d’acollida i tot el treball de transició 

entre la Secundària Obligatòria i els Cicles Formatius de grau Mitjà ,entre el Batxillerat i els 

Cicles Formatius de 

d’accés o curs d’accés als CF. 

5.3 Actuacions prèvies a l’entrada de l’alumne

a. Entrevista amb la família

matricular el/la seu/a 

escau, manté una entrevista amb els seus representants i amb l’alumne

sols si és major d’edat  per:

• Acollir els pares o tutors/es legals

• Recollir informació sobre els estudis cursats per l’alumne

• Comprovar que tenen tota la documentació necessària.

• Donar a conèixer el centre i el seu funcionament.

• Fer-se’n una idea de l’entorn familiar i la seva situació. 

• Informar-los de le

iniciar les gestions administratives escaients: 

b. La coordinadora pedagògica

c. Reunió del/la coordinador

Serveis Educatius de l’EAP per fer el traspàs d’ informació i documentació dels

amb NEE i de les orientacions a seguir per a l’escolarització  i seguiment de l’alumne

5.4 Acollida per alumnes d’incorporació tardana

Amb aquest pla pretenem identificar, clarificar i estructurar les necessitat especifiques d’aquest 

alumnat i, d’altra banda, organitzar i potenciar tots els recursos disponibles.

Aquest pla planifica totes les

tutor/a legal ve al centre per matricular

d’assignar-li l’itinerari curricular corresponen.

Passos a seguir: 

• Conèixer el CF que vol cursar.

• L’alumne/a podrà matricular

vacant, en cas contrari, se li pot ofertar un al

• Si hi ha plaça, es parla amb el

detectar si hi ha mancances d’espais, materials, etc. 

• Després se li assigna el grup.
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s’estudien, del nom dels/les professors/es, els hi explica el procés de control 

d’assistència de l’alumnat i d’expulsions, els lliura el calendari escolar anual i 

estableix les bases per a una comunicació fluïda i sòlida durant el curs.

Amb aquesta reunió es clou definitivament tot el pla d’acollida i tot el treball de transició 

entre la Secundària Obligatòria i els Cicles Formatius de grau Mitjà ,entre el Batxillerat i els 

 grau Superior i els que venen per haver-hi aprovat PQPI, la prova 

d’accés o curs d’accés als CF.  

Actuacions prèvies a l’entrada de l’alumne/a amb NEE a l’institut 

Entrevista amb la família o tutor/a legal i/o l’alumne. Quan la família o tutor/a legal

 fill/a al centre, la Cap d’Estudis i/o la Coordinadora pedagògica

manté una entrevista amb els seus representants i amb l’alumne

sols si és major d’edat  per: 

o tutors/es legals si s’escau. 

Recollir informació sobre els estudis cursats per l’alumne/a. 

Comprovar que tenen tota la documentació necessària. 

Donar a conèixer el centre i el seu funcionament. 

se’n una idea de l’entorn familiar i la seva situació.  

los de les gestions que cal realitzar en el tràmit de la nova documentació i 

iniciar les gestions administratives escaients: possibles adaptacions currriculars,

La coordinadora pedagògica traspassa tota aquesta informació al/la tutor/a del centre.

a coordinador/a pedagògic/a i els/les tutors/es amb el/la psicopedagog/a del 

Serveis Educatius de l’EAP per fer el traspàs d’ informació i documentació dels

amb NEE i de les orientacions a seguir per a l’escolarització  i seguiment de l’alumne

collida per alumnes d’incorporació tardana 

Amb aquest pla pretenem identificar, clarificar i estructurar les necessitat especifiques d’aquest 

alumnat i, d’altra banda, organitzar i potenciar tots els recursos disponibles. 

Aquest pla planifica totes les actuacions que s’han de realitzar des que l’alumne/a, pare, mare 

per matricular-se o matricular-lo/a, fins que l’alumne/a s'incorpora a classe desp

li l’itinerari curricular corresponen. 

el CF que vol cursar. 

podrà matricular-se en un mòdul o UF que sol·liciti, sempre i quan 

, en cas contrari, se li pot ofertar un altre cicle formatiu que li pugui

Si hi ha plaça, es parla amb el/la tutor/a del curs i amb el cap de la Família professional per 

detectar si hi ha mancances d’espais, materials, etc.  

Després se li assigna el grup. 
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PAT 

, els hi explica el procés de control 

d’assistència de l’alumnat i d’expulsions, els lliura el calendari escolar anual i 

a comunicació fluïda i sòlida durant el curs. 

Amb aquesta reunió es clou definitivament tot el pla d’acollida i tot el treball de transició 

entre la Secundària Obligatòria i els Cicles Formatius de grau Mitjà ,entre el Batxillerat i els 

hi aprovat PQPI, la prova 

 

o tutor/a legal ve a 

i/o la Coordinadora pedagògica, si 

manté una entrevista amb els seus representants i amb l’alumne/a o l’alumne/a tant 

s gestions que cal realitzar en el tràmit de la nova documentació i 

possibles adaptacions currriculars, etc. 

tutor/a del centre. 

amb el/la psicopedagog/a del 

Serveis Educatius de l’EAP per fer el traspàs d’ informació i documentació dels/les alumnes 

amb NEE i de les orientacions a seguir per a l’escolarització  i seguiment de l’alumne/a. 

Amb aquest pla pretenem identificar, clarificar i estructurar les necessitat especifiques d’aquest 

des que l’alumne/a, pare, mare o 

ne/a s'incorpora a classe després 

, sempre i quan hi hagi plaça 

tre cicle formatiu que li pugui interessar.  

amb el cap de la Família professional per 



 

 

Versió  1 

 

5.4.1 Actuacions prèvies a l’entrada de l’alumne a l’escola.

a. Entrevista amb la família i/o l’alumne

seu/a fill/a al centre, 

amb l’alumne/a o l’alumne

• Acollir els pares o tutors/es legals 

• Recollir informació sobre els estudis cursats per l’alumne

coneixement de les llengües.

• Comprovar que tenen tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula.

• Donar a conèixer el centre i el seu funcionament.

• Fer-se’n una idea de l’entorn familiar i la seva situació. És important aconseguir la seva 

adreça, un número de telèfon de contacte i l’horari més adient per comunicar

ells/es. 

• Informar-los de les gestions que cal realitzar en el tràmit de la nova docum

iniciar les gestions administratives escaients: convalidacions, etc.

b. Informació al/la  tutor/a. 

• El Cap d’Estudis d’orientació  traspassa tota la informació recollida a l’entrevista 

inicial  al/la tutor/a per a que aquest pugui preparar l’acollid

resta d’alumnes del grup de l’arribada

• El cap d’Estudis

com a mentor/a del company

consensuat per l’equip docent i constar la seva predisposició i idoneïtat en la primera acta 

d’equip docent del mes d’octubre.

 

5.4.2 Entrada de l’alumne/a 

L’alumne/a de nova incorporació serà rebut pe

presentarà al/la tutor/a el qual l’informarà de:

a. Normes d’assistència, convocatòries, normativa, etc. .

b. Lliurarà el seu horari amb les explicacions adients.

c. El portarà a l’aula i farà la presenta

d. Li assignarà un/a alumne/a mentor/a per tal que, a part del suport del tutor/a  faci un 

acompanyament i integració 

Sempre que pugui, es procurarà que l’alumne

classe amb el grup on s’ha d’integrar

 

 

 

Pla d’Acció tutorial

Entrada en vigor :setembre  2017 Pàgs. 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès.

 

Actuacions prèvies a l’entrada de l’alumne a l’escola. 

Entrevista amb la família i/o l’alumne/a o tutor/a legal. Quan la família ve a matricular el

al centre, el Cap d’Estudis manté una entrevista amb els seus representants i 

o l’alumne/a tant sols si és major d’edat  per: 

o tutors/es legals si s’escau. 

informació sobre els estudis cursats per l’alumne/a

coneixement de les llengües.(ho fan a secretaria 

Comprovar que tenen tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula.

Donar a conèixer el centre i el seu funcionament. 

se’n una idea de l’entorn familiar i la seva situació. És important aconseguir la seva 

adreça, un número de telèfon de contacte i l’horari més adient per comunicar

los de les gestions que cal realitzar en el tràmit de la nova docum

iniciar les gestions administratives escaients: convalidacions, etc. 

Informació al/la  tutor/a.  

Cap d’Estudis d’orientació  traspassa tota la informació recollida a l’entrevista 

per a que aquest pugui preparar l’acollida al grup-

resta d’alumnes del grup de l’arribada del nou alumne/a. 

El cap d’Estudis comunicarà al tutor/a que assigne a un alumne/a de la seva tutoria 

del company/a nouvingut/da. Aquest alumne/a mentor/a haurà d’hav

consensuat per l’equip docent i constar la seva predisposició i idoneïtat en la primera acta 

equip docent del mes d’octubre. 

 al centre. 

de nova incorporació serà rebut pel Cap d’Estudis  el seu primer dia d’estada a l’

tutor/a el qual l’informarà de: 

Normes d’assistència, convocatòries, normativa, etc. . 

Lliurarà el seu horari amb les explicacions adients. 

a l’aula i farà la presentació davant la classe 

Li assignarà un/a alumne/a mentor/a per tal que, a part del suport del tutor/a  faci un 

i integració a classe al company/a nouvingut/da. 

Sempre que pugui, es procurarà que l’alumne/a nouvingut/da s’incorpori un dia que el

classe amb el grup on s’ha d’integrar 
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PAT 

n la família ve a matricular el/la 

l Cap d’Estudis manté una entrevista amb els seus representants i 

/a i el seu nivell de 

Comprovar que tenen tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula. 

se’n una idea de l’entorn familiar i la seva situació. És important aconseguir la seva 

adreça, un número de telèfon de contacte i l’horari més adient per comunicar-se amb 

los de les gestions que cal realitzar en el tràmit de la nova documentació i 

 

Cap d’Estudis d’orientació  traspassa tota la informació recollida a l’entrevista 

-classe i els informa a la 

a un alumne/a de la seva tutoria 

. Aquest alumne/a mentor/a haurà d’haver estat 

consensuat per l’equip docent i constar la seva predisposició i idoneïtat en la primera acta 

Cap d’Estudis  el seu primer dia d’estada a l’Institut i li 

Li assignarà un/a alumne/a mentor/a per tal que, a part del suport del tutor/a  faci un 

s’incorpori un dia que el/la tutor/a tingui 


