
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL: 

L'acció tutorial fa referència al conjunt d'accions educatives que contribuïxen al desenvolupament i la 

potenciació de les capacitats bàsiques dels alumnes, orientant-los per a aconseguir maduració i 

autonomia, i ajudant-los a prendre decisions, d'acord amb les seues necessitats, interessos i 

capacitats.  

Tot allò que es plantege sobre l'acció tutorial es concreta en el document: Pla d'Acció Tutorial. Dins 

del concepte d'acció tutorial, i basant-nos en el seu nivell més particular, trobem el concepte de tutoria, 

com el procés d'ajuda i d'orientació que és dut a terme pel professor i que tracta de contribuir al 

desenvolupament integral de l'alumne. En ell, el tutor haurà d'atendre i aplicar una sèrie d'aspectes en 

relació amb els seus alumnes, com: l'observació sistemàtica per a conèixer la dinàmica del grup; 

l'organització d'activitats d'acollida al principi de curs; reconèixer els conflictes i posar-los solució; 

comparar el rendiment en les diferents matèries; conèixer els antecedents acadèmics i característiques 

personals dels seus alumnes; detectar i analitzar les seues dificultats personals o escolars; contribuir a 

la millora de les relacions amb el grup, el docent o la família; etc.  

A més, també corresponen determinades funcions amb els familiars dels alumnes a fi de millorar i 

facilitar el procés educatiu, com: conèixer els pares i el seu ambient sociofamiliar; informar-los sobre 

els processos educatius dels seus fills; informar-los sobre la programació anual, rebre i canalitzar els 

suggeriments o queixes que transmeta, etc. Amb una relació de confiança, de col·laboració, de 

respecte i de disponibilitat. A partir de reunions trimestrals o eventuals. Tot això, segons el que establix 

el Decret 30/2014 de 14 de Febrer que regula la declaració del compromís Família-Tutor. 

La tutoria és qüestió d'un professor per grup, però l'acció tutorial és responsabilitat de tots els mestres. 

Per tant, els docents hauran d'exercir unes funcions, no sols amb aquest equip sinó amb la resta del 

professorat, amb els mestres de suport i amb determinats serveis externs al centre. Així ho establix el 

Decret 233/1997 de 2 de Setembre (ROF) en les funcions del mestre. D'aquesta manera, les dites 

labors se sustenten en: reunions d'avaluació amb el professorat del seu grup; reunions amb els tutors 

dels grups del seu mateix nivell; reunions de cicle per a coordinar l'acció didàctica; i com hem 



anomenat, reunions amb els especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, entre 

altres, per a coordinar l'atenció de l'alumnat amb ACNEAE o dificultats en l'aprenentatge. 


