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1.- MARC GENERAL 

REFERÈNCIES NORMATIVES 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa.(BOE núm. 295 de 10 

de desembre) (Article 91) 

• Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el 

reglament orgànic de les escoles públiques d’educació 

infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels 

col·legis públics d’educació infantil i primària. (BOIB núm. 120 

de 5 d'octubre)(Articles 23, 49 i 63) 

• Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el 

reglament orgànic dels instituts d’educació secundària. (BOIB 

núm. 120 de 5 d'octubre) (Articles23, 49 i 63) (Articles 24, 50, 

54, 56, 58 i 72) 

• Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació infantil a les Illes Balears. (BOIB núm. 

92 de 2 de juliol) (Art. 11) 

• Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 

núm. 97 de 19 de juliol) (Article 8) Modificat pel Decret 

28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

• Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 

Balears. (BOIB núm. 73 de 16 de maig) (Article 8 i 27) Modificat 

pel Decret 29/2016, de 20 de maig, (BOIB núm.64, de 21 de 

maig). 

• Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 

currículum del batxillerat a les Illes Balears. (BOIB núm. 73 de 16 
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de maig) (Articles 7 i 22) Modificat pel Decret 30/2016, de 20 

de maig. (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

• Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitat de 

20 de maig de 2015, per la qual es desplega el currículum del 

batxillerat a les Illes Balears.(BOIB núm. 76 de 21 de maig) 

(Art.10) 

• Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a 

la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no 

universitaris sostinguts amb Departament d'inspecció 

educativa Pla d'Acció Tutorial (PAT) fons públics. (BOIB núm.67 

de 5 de maig) (Articles 5, 37 i 39) 

• Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen 

els drets i els deures i les normes de convivència als centres 

docents no universitaris sostinguts amb fons públics. (BOIB 

núm. 187 de 23 de desembre) (Article 27) 

• Instruccions de funcionament dels Departament 

d'Orientació.(Àmbits d'actuació. Suport al Pla d'Acció Tutorial) 

A part de la normativa  per a l'elaboració del present Pla 

d'Acció Tutorial s'han tingut presents, per un costat els 

principis, objectius i valors recollits en el nostre Projecte 

Educatiu, i per altre costat les característiques del nostre 

alumnat. 

     

Característiques específiques de l’alumnat de centre d’adults 

 

L’orientació i tutoria a un CEPA té unes característiques 

especials respecte a la d’un altre tipus de centres, i és, per 

tant, necessari establir un model de singularitat que li 

proporciona a un CEPA la seva organització, la seva funció i 

el seu alumnat. 

Concretament les característiques que es tindran en compte 

a l’hora d’elaborar el PAT són: 

 No existeix una legislació específica per a l’educació 

d’adults que reguli les funcions de la tutoria en els CEPA 
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 En els estudis d’ESPA, l’estudiant no cursa sempre un curs 

d’un nivell complet; per tant cada mòdul de 

coneixement pot tenir estudiants de diferents nivells 

 La curta durada dels cursos d’ESPA 

 Els interessos de l’alumnat són summament individuals, 

amb escàs interès per tutories grupals  

 

 

 

Característiques de la tutoria al CEPA “La Balanguera” 

 

A l’ESPA i degut a l’ organització específica de mòduls i 

no per nivells dels centres d’adults, hem establert dos 

tipus de tutors: l’administratiu i el tutor de referència 

Les funcions de cada un d’ells es relacionen a l’annex 1. 

En resum el tutor administratiu és el que figura al Gestib 

com a tutor de grup, i el de referència és el que farà un 

seguiment acurat de l’alumnat que  té a la seva 

responsabilitat. 

Cada tutor/a de referència té al seu càrrec un grup 

d’alumnes que coneix perquè els té a classe, encara 

que puguin pertànyer a diferents nivells d’espa.  

A les reunions d’equips docents mensuals, es posaran en 

comú les diferents accions i coordinacions fetes amb els 

alumnes, així com es determinaran els acords a realitzar. 

Tot això quedarà reflectit a la graella, que emplena el 

tutor administratiu a les reunions d’equips docents i que 

es posa a la carpeta de tutoria, i de la que és 

responsable el tutor administratiu.(Annex 2) 
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2.- Objectius del Pla 

Per fixar els objectius es tindrà en compta la 

Programació General Anual del centre 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
  
1.-Facilitar el procés d'acollida i integració dels alumnes de 

nou ingrés. 

2.-  Detectar problemes que afecten l'alumne en l'àmbit 

acadèmic (relacionats amb la planificació i el 

desenvolupament de les ensenyances). 

  3.-Promoure vies de solució als problemes detectats  en els 

alumnes. 

 4.-Ajudar a l’alumne a les situacions personals que dificulten 

el normal desenvolupament de l'activitat acadèmica. 

 5.- Reduir la taxa d'abandonament. 

 6.- Promoure la convivència, participació i integració de 

l’alumnat al centre 

7.-  Planificar i dur a terme accions coordinades en relació a 

l’orientació acadèmica i professional 

 

La consecució d'aquests objectius requereix la participació 

de diferents agents, així com de la realització d'una sèrie 

d'activitats que formalitzen la relació entre els tutors i els 

alumnes. 
 

 

 

 

3.-FUNCIÓ DEL TUTOR/A 

  

Tot professor d’àrea és responsable del seu alumnat i com a 

tal té les següents funcions 

 

1.-Tutelar el procés d'aprenentatge de cada alumne en la 

seva matèria.  

2. Atendre a les necessitats educatives específiques de cada 

alumne en la seva matèria.  
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3. Atendre a la formació integral de l'alumne més enllà de la 

mera instrucció en coneixements sobre la seva disciplina. 

 4. Conèixer les circumstàncies personals de cada alumne. 

 5. Donar suport a l'alumne en la presa de decisions sobre el 

seu futur.  

6. Facilitar que tots els alumnes estiguin integrats en el grup 

7. Afavorir  l'autoestima dels seus alumnes. 

8.- Atendre  les demandes i suggeriments dels alumnes. 

 

Específicament les funcions del tutor administratiu (de grup), 

tal com figuren a l’annex 1 són: 

 

 Figurarà com a tutor/a en el GESTIB 

 

 Presidirà les reunions d’equip docent i coordinarà al 

professorat del seu nivell 

 

 Presidirà les reunions d’avaluacions 

 

 Signarà les actes i butlletins 

 

 

 Realitzarà les eleccions i participarà en la reunió  de 

delegats. 

 

I les funcions del tutor de referència són (annex 1): 

 

 
                                       TUTORIA DE REFERÈNCIA 

 

 Tenir la relació de tot l’alumnat amb les dades     

personals 

   Comprovar que s’ha matriculat als mòduls que en 

realitat està  fent, és a dir, veure si assisteix  a tots els 

quals s’ha matriculat  cada alumne. Així mateix revisar  

la llista d’espera, per tal que si li queda un sol mòdul, es 

pugui tenir en compte. Així  s’evitaria que li queda algun 

mòdul pendent per passar de curs o per  obtenir el 

graduat. 
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   Mantenir entrevistes personals necessàries, amb 

l’alumnat que  precisi una atenció individualitzada en un 

moment determinat  del seu procés educatiu.  

              

   Fer un seguiment de l’assistència i de l’evolució de 

l’alumne en cada mòdul, a partir de les reunions d’equips 

docents 

  Proporcionar a l’alumnat informació documental, al   

principi de      

       cada curs, referent a: 

- Calendari escolar, incloent les festes determinades 

pel centre 

- Horaris de classe ,de tutories de reforç, i del seu 

horari d’atenció individualitzada i/o els canals 

d’informació que utilitzarà 

- Normes de convivència i reglament 

- Organització curricular: quadrimestral, mòduls... 

- Criteris d’avaluació 

- Abandonaments: quan es considera 

abandonament de mòdul, i que l’alumne avisi del 

motiu d’abandonament. Que s’assabentin que 

perden el dret d’ antic alumne, a l’hora de la 

matrícula del curs següent 

 

 Responsabilitzar-se, juntament amb el secretari del 

centre, de l’actualització de la documentació 

acadèmica dels alumnes al seu càrrec.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 

4. ACTUACIONS 

 

Amb l’alumnat: 

 

1.-Facilitar el procés d'acollida i integració dels alumnes de 

nou ingrés. 

 Presentació del tutor de referència al grup  

 Comentar els drets i deures dels alumnes (RD 735 de 5 de 

maig, BOE de 2 de juny) 

 Informar sobre el Règim de règim intern, normes, horaris, 

organització CEPA (annex 3) 

 Conèixer la situació personal i acadèmica, emplenant la 

fitxa de l’alumne (fitxa 4) i revisant l’expedient acadèmic 

 

 

2.-  Detectar problemes que afecten l'alumne en l'àmbit 

acadèmic  

 Recollir a les reunions d’equips docents tota la 

informació de les àrees on està matriculat l’alumne 

 

 3.- Promoure vies de solució als problemes detectats  en els 

alumnes. 

 Prendre les mesures acordades en les reunions d’equips 

docents 

 

 4.- Ajudar a l’alumne a les situacions personals que dificulten 

el normal desenvolupament de l'activitat acadèmica. 

 

 Realització d’entrevistes individuals, analitzant la situació 

individual i les possibles solucions 

 Derivació a l’orientadora en els casos que així es 

requereixi 

 

  

 5.- Reduir la taxa d'abandonament. 

 Analitzar les possibles causes amb una entrevista 

individual quan es comença a abandonar 

 Establir les mesures oportunes de reforç 
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 6.- Promoure la convivència, participació, i integració de 

l’alumnat al centre 

 Realitzar l’elecció de delegat(annex 5) 

 Recollir l'opinió de l'alumnat amb l'objectiu de millorar 

aspectes organitzatius i acadèmics del centre, a través 

de les reunions de delegats 

 Realització d’activitats extraescolars 

 Realització de la diada cultural anual, incentivant la 

participació màxima d’alumnat 

 

 

Amb els professors de grup 

 Revisió, amb els tutors i equips docents, de la situació 

acadèmica de l’alumnat 

 Recollir informació sobre les propostes, possibles 

dificultats i reforços educatius. Així com de les 

actuacions realitzades 

 Es tindrà especial esment amb l’alumnat que 

procedeix de diversificació/PMAR o d’un programa 

de PQPI/Formació inicial i es tindrà en compta si han 

volgut o no fer VIA.  

 Coordinar amb el tutor de referència que l’alumne ha 

tingut el curs anterior 

7.-Planificar i dur a terme accions coordinades en relació a 

l’orientació acadèmica i professional 

 

 Facilitar informació a l’alumnat sobre ofertes 

formatives, itineraris acadèmics, sortides i ofertes 

professionals..., a través de l’organització de xerrades 

informatives en els moments oportuns del curs. 

 Aportar informació sobre recursos d’auto orientació 

en la xarxa. 

 Entrevistes personals amb alumnes. 
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5. AVALUACIÓ 

El PAT formarà part de la Programació General Anual (PGA), 

on es recolliran les actuacions previstes per a la consecució 

dels objectius del PAT que per a aquest curs es consideren 

prioritàries.  

A partir d'aquesta planificació anual es durà a terme, a nivell 

de la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) i de les 

Reunions d’equip docent, el seguiment i l’avaluació amb els 

indicadors reflectits a la PGA. 
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ANNEX 1 

                                       TUTORIA DE REFERÈNCIA 

 

   Tenir la relació de tot l’alumnat amb les dades personals 

   Comprovar que s’ha matriculat als mòduls que en realitat està   

             fent, és a dir, veure si assisteix  a tots els quals s’ha matriculat     

             cada alumne. Així mateix revisar  la llista d’espera, per tal que si    

             li queda un sol mòdul, es pugui tenir en compte. Així  s’evitaria  

             que li quedi algun mòdul pendent per passar de curs o per  

             obtenir el graduat. 

   Mantenir entrevistes personals necessàries, amb l’alumnat que     

             precisi una atenció individualitzada en un moment determinat    

             del seu procés educatiu. Les intervencions tutorials es   

             registraran segons l’annex de les instruccions del curs   

              

   Fer un seguiment de l’assistència i de l’evolució de l’alumne en 

       cada mòdul, a partir de les reunions d’equips docents 

   Proporcionar a l’alumnat informació documental, al principi de      

       cada curs, referent a: 

- Calendari escolar, incloent les festes determinades pel 

centre 

- Horaris de classe ,de tutories de reforç, i del seu horari 

d’atenció individualitzada i/o els canals d’informació que 

utilitzarà 

- Normes de convivència i reglament 

- Organització curricular: quadrimestral, mòduls... 

- Criteris d’avaluació 

- Abandonaments: quan es considera abandonament de 

mòdul, i que l’alumne avisi del motiu d’abandonament. 

Que s’assabentin que perden el dret d’ antic alumne, a 

l’hora de la matrícula del curs següent 

 

 Col·laborar amb el tutor administratiu amb l’actualització de    

           l’expedient 

         

TUTORIA ADMINISTRATIVA   

 

 Figurarà com a tutor/@ en el GESTIB 

 Presidirà les reunions d’equip docent i coordinarà al professorat 

del seu nivell 

 Presidirà les reunions d’avaluacions 

 Signarà les actes i butlletins 

 Realitzarà les eleccions i participarà en la reunió  de delegats. 

 Col·laborar amb el tutor de referència i amb Secretaria, per tal 

d’actualitzar l’ expedient de l’alumne  
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ANNEX 3 

 

               INFORMACIONS IMPORTANTS DE COMENÇAMENT DE CURS 

                    

                                         (ALUMNAT D’ESPA) 

 

 

 Cada alumne matriculat a ESPA, té assignat un tutor de 

referència. Has de saber quin es el teu, i omplir la fitxa 

corresponent que et proporcionarà. Així tindràs un professor que 

farà el teu seguiment individualitzat. 

 

 No es considerarà matriculat l’alumnat fins que hagi entregat tota 

la documentació a Secretaria (rebut del banc, foto, fotocòpia del 

DNI) 

 

 Cal avisar de les baixes o absències perllongades al tutor de 

referència: es donarà de baixa l’alumnat que s’absenti més de 2 

setmanes, sense comunicar-ho i s’oferirà el seu lloc al següent de 

la llista. El telèfon del CEPA és: 971730265 

 

 L’alumnat que no hagi assistit a més d’un 80% de les classes i no 

s’hagi presentat a les proves finals, perdrà els drets d’antic alumne 

de cara al proper curs. 

 

 Si supera el 20% d’absència d’un mòdul,( aproximadament 6 

sessions) no tindrà dret a l’avaluació continuada, i haurà de 

presentar-se a la prova final. 

 

Si una vegada matriculat i començat el curs, consideres que cursar la 

totalitat dels mòduls representa una càrrega excessiva, recomanen que 

parlis amb l’orientadora i/o el tutor de referència 

 

 Per parlar amb l’orientadora del centre, demana cita prèvia a 

Secretaria. El tutor de referència té un horari específic d’atenció a 

l’alumnat 

 

 Existeixen hores de suport de cada un dels mòduls, per assistir-hi 

s’ha de contactar amb el professorat de la matèria 

 

 La nota de l’ àmbit científic-tecnològic (matemàtiques i naturals) i 

la de l’àmbit socio-lingüístic ( anglès, català i castellà) 

es calcularà amb la mitjana dels mòduls corresponents  
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ANNEX 4 

       FITXA DE TUTORIA   Curs 2017 – 
18 
 

 
TUTOR/A:_______________________  DATA:___/___/_____ 

 
DADES PERSONALS 

 
Llinatges i 

nom:_______________________________________________ 

Data de naixement: 

________________Lloc:______________________ 

Tlfs: (Casa, mòbil, feina)  ____________________________________ 

Email _______________-

______________________________________ 

Domicili durant el curs: 

_______________________________________ 

Pateixes algun tipus de malaltia o existeix alguna condició física o 

psíquica que consideris important que el professorat conegui? 

____________________ 

________________________________________________________

___ 

Fas feina?________  Lloc i horari de 

feina:__________________________ 
 

DADES ACADÈMIQUES 

 
Estudis realitzats i lloc on els has cursat:________________________ 

 
Has repetit algun curs?  :  ________     

Quin?:_____________________ 
 

MÒDULS MATRICULATS  CURS    MÒDULS EN LLISTA ESPERA      CURS 
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ANNEX 3 

 

               INFORMACIONS IMPORTANTS DE COMENÇAMENT DE CURS 

                    

                                         (ALUMNAT D’ESPA) 

 

 

 Cada alumne matriculat a ESPA, té assignat un tutor de 

referència. Has de saber quin es el teu, i omplir la fitxa 

corresponent que et proporcionarà. Així tindràs un professor que 

farà el teu seguiment individualitzat. 

 

 No es considerarà matriculat l’alumnat fins que hagi entregat tota 

la documentació a Secretaria (rebut del banc, foto, fotocòpia del 

DNI) 

 

 Cal avisar de les baixes o absències perllongades al tutor de 

referència: es donarà de baixa l’alumnat que s’absenti més de 2 

setmanes, sense comunicar-ho i s’oferirà el seu lloc al següent de 

la llista. El telèfon del CEPA és: 971730265 

 

 L’alumnat que no hagi assistit a més d’un 80% de les classes i no 

s’hagi presentat a les proves finals, perdrà els drets d’antic alumne 

de cara al proper curs. 

 

 Si supera el 20% d’absència d’un mòdul,( aproximadament 6 

sessions) no tindrà dret a l’avaluació continuada, i haurà de 

presentar-se a la prova final. 

 

Si una vegada matriculat i començat el curs, consideres que cursar la 

totalitat dels mòduls representa una càrrega excessiva, recomanen que 

parlis amb l’orientadora i/o el tutor de referència 

 

 Per parlar amb l’orientadora del centre, demana cita prèvia a 

Secretaria. El tutor de referència té un horari específic d’atenció a 

l’alumnat 

 

 Existeixen hores de suport de cada un dels mòduls, per assistir-hi 

s’ha de contactar amb el professorat de la matèria 

 

 La nota de l’ àmbit científic-tecnològic (matemàtiques i naturals) i 

la de l’àmbit socio-lingüístic ( anglès, català i castellà) 

es calcularà amb la mitjana dels mòduls corresponents  


