Acció tutorial a l’educació secundària
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A. Acció tutorial
L’acció tutorial (article 15 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius),
que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir al
desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter
personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa
personal i la integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de
participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han d’establir
els procediments de relació i cooperació amb les famílies previstos a la carta de
compromís educatiu, i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal
de llurs fills (article 57.7 de la Llei d’educació).
L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en
llur procés educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica
positiva en el grup classe i a la implicació dels alumnes en la dinàmica del centre.
L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre
educatiu, tot integrant les funcions del tutor/a i les actuacions de tots els agents
educatius, especialment dels professors d’orientació educativa.
D’acord amb el projecte educatiu, el centre ha de concretar els aspectes organitzatius i
funcionals de l’acció tutorial, així com els procediments de seguiment i d’avaluació, que
han d’esdevenir el referent per a la coordinació dels professors i per al
desenvolupament de l’acció educativa. L'acció tutorial, que s’ha d’incorporar a la
programació anual, ha de tenir en compte el conjunt de l'etapa educativa de què es
tracti.
L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en
un mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els
continguts propis de la matèria, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i
l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten
els alumnes. Tanmateix, per coordinar l’acció tutorial el director o directora del centre
ha de designar un tutor o tutora per a cada grup d’alumnes i un tutor o tutora per a
cada alumne o alumna.
Les normes d’organització i funcionament del centre han de preveure els mecanismes
d’acció i coordinació de la tutoria i el sistema global d’orientació acadèmica i
professional als alumnes de l’ESO i de batxillerat i l’específic que en cada cas escaigui
als alumnes d’ensenyaments professionalitzadors.
És propi del treball en equip dels tutors la planificació de les actuacions a dur a terme,
amb la col·laboració dels professors especialitzats en orientació, el seguiment del seu
desenvolupament i l’avaluació dels resultats.
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B. Acció tutorial i orientació en l'educació secundària obligatòria
A l’ESO els tutors han de ser, preferentment, professors de les matèries comunes, han
de tenir experiència al centre i ser tutors dels mateixos alumnes més d’un curs
consecutiu.
El tutor o tutora del grup ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les
competències bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot els professors
que incideixen en un mateix alumne o alumna. Així mateix, ha de coordinar la seva
acció amb el tutor o tutora responsable dels alumnes que assisteixen durant una part
del seu horari a l’aula d’acollida, la USEE o la UEC, o bé estan cursant temporalment
els seus estudis en aules hospitalàries o en unitats docents dels centres dependents
del Departament de Justícia (Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil).
Els tutors i tutores, de grup i individuals, han de vetllar per la coherència de l’acció
tutorial amb els continguts relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la
ciutadania al llarg de l’etapa i tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de
l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i
necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les seves opcions de futur
acadèmic i laboral.
La prevenció de l’abandó escolar prematur ha de ser una prioritat de l’acció tutorial de
l’etapa. Per aquest motiu, s’ha de facilitar l’accés als estudis postobligatoris al màxim
nombre possible d’alumnes i donar resposta a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i a
les diferents situacions personals mitjançant la detecció precoç de les dificultats i les
potencialitats dels alumnes.
En els tres primers cursos de l’etapa, l’alumne/a ha de decidir entre diverses matèries
optatives ofertes pels centres dins el marge horari establert, per tal de reforçar,
consolidar o ampliar els seus aprenentatges. En el quart curs d’ESO, la franja
d’optativitat és més gran i, per tant, els centres han d'informar i orientar els alumnes
perquè l’elecció de les matèries optatives específiques serveixi per consolidar
aprenentatges bàsics o puguin ser útils per a estudis posteriors o per incorporar-se al
món laboral. Si bé aquesta elecció ajuda a perfilar un possible itinerari formatiu al final
de l’etapa, no pot condicionar de manera definitiva el seu futur acadèmic o
professional.
D’acord amb l’article 17 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a
l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008), en finalitzar
l’etapa el centre ha d’elaborar un document orientador per a l’alumne o alumna, que ha
de ser confidencial i el seu contingut no té caràcter prescriptiu. A partir d’aquest
document, i amb l’ajut del tutor o tutora i del professor o professora d’orientació, que
planificaran activitats d’orientació en el grup classe, tant individuals com col·lectives,
l’alumne o alumna podrà definir el seu itinerari academicolaboral.
En l’ESO es preveu, indicativament, dedicar una hora setmanal de tutoria amb el grup
classe en cadascun dels cursos. Vegeu el document “Especificacions per a
determinats professors dels instituts i les seccions” per a la col·laboració dels
professors de l’especialitat en orientació educativa en l’acció tutorial.
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C. Acció tutorial i orientació en el batxillerat
En el batxillerat l’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal,
acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumne/a per tal d’afavorir el creixement
personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.
S’ha d’orientar l’alumne/a per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix
l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus
estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i
febles del seu perfil personal. L’acció orientadora ha de permetre identificar i
desenvolupar les capacitats de l’alumne/a mitjançant la superació d’estereotips i
patrons de gènere.
L’acció orientadora ha de permetre identificar les causes dels resultats poc
satisfactoris i plantejar estratègies i mesures de tipus general o més específiques per
atendre la diversitat, que podran consistir en plans individuals d’adaptació del
currículum i de flexibilització de la durada de l’etapa.
L’acció tutorial amb el grup classe es concreta, indicativament, en una hora setmanal
de tutoria en cada un dels cursos.

D. Acció tutorial i orientació en la formació professional
L’acció tutorial en aquests ensenyaments va adreçada a potenciar les capacitats
personals de l’alumne/a, la seva autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a les
activitats d’orientació acadèmica i professional, és important incidir en els hàbits de
treball i el coneixement del món laboral, així com proporcionar als alumnes els
recursos i l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu
itinerari formatiu.
En la formació professional l’acció tutorial es concreta indicativament en una hora
lectiva setmanal a càrrec dels tutors dels grups d’alumnes. En aquest temps es faran
les tasques d’orientació del procés formatiu dels alumnes i l’acció tutorial. En els cicles
formatius que es distribueixen en més d’un curs, convé que el tutor o tutora del cicle
formatiu ho sigui al llarg dels dos cursos de la promoció.

E. Recursos per a l'orientació
Tant en l’ESO com en el batxillerat i en els cicles formatius, els centres han de
proporcionar als alumnes la informació suficient i l’orientació necessària per triar les
opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes
acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a
estudis o activitats posteriors.
Els professors poden obtenir més informació en relació a l’orientació dels alumnes als
webs:
•
•
•

Currículum i organització
Orienta’t
Què puc estudiar?
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La participació en xarxes municipals i intermunicipals afavoreix l’optimació dels
recursos disponibles i la coordinació d’actuacions dels serveis que intervenen en
l’orientació als alumnes. Així mateix, els EAP dels serveis educatius del Departament
d’Ensenyament ofereixen suport i material als professors, als tutors i als professors de
l'especialitat d'orientació educativa dels centres educatius per a la informació i
orientació a les famílies i als alumnes.
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