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Introducció.

Des dels inicis del nostre projecte, la nostra mirada s’ha orientat en donar força i
empenta a l’Acció Tutorial. Aquesta acció, basada en el vincle del mestre o de la mestra
amb l’infant i amb la família que l’acompanya, ha estat un eix vertebrador dels nostres
plantejaments, tal i com es pot veure en les diferents documentacions que hem
desplegat com a escola: el Projecte Educatiu de Centre (PEC), el Pla d’Atenció a la
Diversitat (PAD), el Pla de Convivència (PC), etc.
En aquest sentit, el Pla Acció Tutorial, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el Pla de
Convivència són les bases que sustenten el reconeixement de la individualitat dins del
col·lectiu i, al mateix temps, fomenten el fet de reconèixer el grup com a vehicle
d’aprenentatge i de coneixement, tant acadèmic com de valors socials i culturals.
L’Acció Tutorial, en concret, pot tenir la capacitat de generar un diàleg entre l’individu i
el grup que potenciï que, de forma integral i progressiva, l’infant acabi de consolidar
la seva estructura interna i individual per a passar del “jo” al “nosaltres” d’una
manera integral i cohesionada.
Tal i com exposem al nostre Projecte Educatiu de Centre, entenem l’Acció Tutorial com
“un compromís institucional amb la infància que permet que cada nen o nena sigui seguit
en el seu procés de socialització, en els seus aprenentatges i en el seu context familiar per
tal que el desenvolupament sigui el més integral possible. D’aquesta manera, pretenem
garantir el principi d’equitat amb una expectativa alta d’èxit educatiu per a cada
infant que forma part de la nostra escola.“
Un compromís que, al mateix temps, es referencia en la normativa vigent en matèria
d’educació i en les teories i aplicacions imbricades dins del Paradigma
Socioconstructivista que posen a l’infant en el centre d’aquesta acció i el reconeixen
com a agent actiu del seu aprenentatge i de la seva vida; un aprenentatge que, a la
vegada, mira cap a un horitzó que va més enllà i busca donar eines per a la vida
entenent que aquest aprenentatge i orientació s’han de dur a terme al llarg de la
mateixa.
L’objectiu del present document, per tant, és definir i sistematitzar l’Acció Tutorial a la
nostra escola amb la finalitat de comprendre els objectius, les funcions, el sistema
d’actituds i les intervencions concretes a través de les quals s’intenta assolir aquest
diàleg.
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Concepte, objectius i funcions.
Concepte

Al nostre PEC definim l’Acció Tutorial com un conjunt d’accions que tenen la finalitat
última de potenciar el benestar afectiu i emocional de cada infant per a assolir un
aprenentatge significatiu i funcional en un context de grup.
Aquesta Acció Tutorial, tal i com desplegarem més àmpliament a un altre apartat del
document, ha de ser proactiva, transversal, planificada, professional i rigorosa.
L’ Acció Tutorial, tal i com hem apuntat anteriorment, posa a l’infant en el centre del seu
aprenentatge acompanyant-lo amb un horitzó ampli i fent-lo, progressivament,
responsable i agent actiu de la seva pròpia vida.
En aquest sentit, l’Acció Tutorial també implica tenir en compte la família i la seva
orientació, facilitant que aquesta també compleixi els seus compromisos i participant, de
forma activa, en el procés d’orientació del seu fill o de la seva filla.
No podem oblidar que l’Acció Tutorial també té el compromís de vetllar per la UNITAT
DE VIDA entesa com el grup escolar, orgànic, canviant i amb capacitat de transformació
al qual pertany cada individu, inclòs el propi adult o la pròpia adulta.
D’atra banda, l’Acció Tutorial forma part de la responsabilitat de tots els membres de
l’equip que, des del seu lloc concret, vetllen per tal que es dugui a terme en les millors
condicions i, al mateix temps, faciliten el diàleg i l’intercanvi que potencia la
transparència de totes les accions que es duen a terme en el nostre centre.
Finalment destacar que aquesta Acció Tutorial també implica la relació amb
la xarxa de recursos i institucions de l’entorn i del Sistema Educatiu
que atenen de forma directa o indirecta a un infant en concret,
però també al conjunt dels seus companys i de les seves
companyes.
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Objectius
En relació a l’infant…

1. Acollir l’infant integrant totes les informacions i documentacions necessàries per tal
de tenir un coneixement ampli de les circumstàncies i característiques pròpies d’ell.
2. Establir un vincle afectiu individual amb l’infant que contingui i limiti, però que també
sigui proper i facilitador.
3. Ajudar-lo a que, progressivament, elabori un sentit i un compromís amb el seu propi
aprenentatge i amb la institució escolar. Potenciar la seva autonomia i el seu sentit de
responsabilitat.
4. Potenciar actituds en l’infant que facilitin la convivència i un bon desplegament del
teixit de grup.
5. Respectar i legitimar els seus sentiments i emocions i, al mateix temps, donar-li
context, mesura i facilitar la seva comprensió.
6. Ajudar-lo a desplegar estratègies de coneixement personal i d’acceptació i respecte
per les seves possibilitats i limitacions.
7.

Ajudar-lo a desplegar estratègies de coneixement dels i de les altres i de recursos de
relació i potenciar actituds d’acceptació i de respecte de la diferència i l’alteralitat.

8. Vetllar pel seu procés d’aprenentatge tot descobrint les seves potencialitats i
facilitant els recursos per garantir l’èxit educatiu tot derivant a les institucions i agents
externs necessaris, quan calgui.
9. Acompanyar l’infant en finalitzar els cursos, els cicles i les etapes i generar les
informacions necessàries particulars de l’infant per tal de garantir els traspassos i les
coordinacions de màxima qualitat.
10. Compartir amb el nen o la nena la informació que li sigui pertinent, anticipant les
qüestions que li afectin i aportant les conclusions que també puguin ser del seu
interès. Tenir-lo present.
11. Compartir els objectius i el sentit de l’aprenentatge així com els processos
d’avaluació. Avaluar a l’infant individualment.
12. Conèixer i tenir interès per l’infant en l’entorn escolar, però també en el seu entorn
domèstic o d’oci integrant les fonts d’informació i desenvolupant un coneixement
més global.
13. Desenvolupar les competències pròpies de l’àmbit d’Educació en Valors.
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En relació a la família…

1. Acollir i escoltar a la família en un sentit ampli. Tenir present tota la Unitat Familiar
Nuclear de l’infant i esforçar-nos perquè el diàleg i la interlocució no només sigui amb
un dels seus membres.
2. Establir un vincle i una comunicació de caràcter professional amb la família, però que
sigui proper i proactiu.
3. Compartir amb la família el sentit que l’escola espera que el seu infant desenvolupi
en relació al compromís amb els processos d’aprenentatge i la institució escolar.
4. Orientar a la família en dubtes i neguits que puguin sorgir.
5. Trobar-nos formalment i garantir que aquestes comunicacions es duguin a terme en
un entorn confidencial. Evitar que l’infant estigui present en les converses d’adults i
adultes.
6. Fomentar comunicacions alternatives amb la família, a més de l’entrevista formal:
correu electrònic o agenda.
7. Aportar un punt de vista divergent i tractar d’integrar les diferents mirades que hi
pugui haver sobre l’infant.
8.

Legitimar i acceptar les emocions i sentiments de la família tot aportant perspectiva,
contenció i context.

9. Facilitar recursos de caire divers per orientar a la família en la seva tasca educativa.
10. Vetllar per tal que les aportacions de la família o que vinguin de part de la família,
siguin escoltades i tingudes en compte.
11. Facilitar una comunicació que posi a l’infant en el centre de la mateixa no com un
agent passiu, sinó com una part activa i responsable de la seva vida.
12. Compartir els objectius i el sentit de l’aprenentatge així com els processos
d’avaluació.
13. Compartir amb la família la informació que sigui important per ella, anticipant les
qüestions que li afectin i aportant les conclusions que també puguin ser del seu
interès. Tenir-la present.
14. Acompanyar a la família en els finals de cicle i d’etapa i també en el seguiment al llarg
de l’escolaritat.
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En relació a la Unitat de Vida (el grup amb caràcter orgànic, canviant i
amb capacitat de transformació)…

1. Acollir al grup integrant totes les informacions i documentacions necessàries per tal
de tenir un coneixement ampli de les circumstàncies i característiques pròpies
d’aquest grup en concret.
2. Generar un vincle afectiu que tingui clars els límits, però que sigui proper. Ser
objectiu, però no distant.
3. Possibilitar el canvi i la transformació col·lectiva, és a dir, facilitar processos
d’aprenentatge grupal que incloguin aspectes acadèmics i de valors socials i culturals.
4. Facilitar l’equilibri entre la individualitat i el grup.
5. Potenciar que tothom trobi el seu lloc al grup i que no hi hagi alumnes que se sentin
fora d’ell o exclosos de la vida del mateix.
6. Generar un teixit de grup que aporti confiança i suport.
7. Potenciar el ser “companys i companyes” i no el ser “amics i amigues”, entenent que
el primer és un compromís que tothom pot adquirir dins d’una institució escolar i el
segon és un sentiment que no es pot obligar i no ha de ser condició per aprendre a
respectar i cuidar als i a les altres.
8. Generar un clima de grup de respecte a la diversitat, la diferència i l’alteralitat.
9. Compartir amb el grup la informació que li sigui pertinent, anticipant les qüestions
que li afectin i aportant les conclusions que també puguin ser del seu interès. Tenir-lo
present.
10. Compartir els objectius i el sentit de l’aprenentatge així com els processos
d’avaluació. Avaluar al grup.
11. Acompanyar al grup en finalitzar els cursos, els cicles i les etapes i generar les
informacions necessàries particulars del grup per tal de garantir els traspassos i les
coordinacions de màxima qualitat.
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En relació a l’equip…

1. Generar un treball conjunt on s’impliquin diferents mestres a través de les seves àrees
i intervencions específiques.
2. Generar un coneixement més ampli de cada infant particular, però també de la Unitat
de Vida (el grup).
3. Facilitar la recerca de recursos conjunts i treballar de forma interdisciplinària l’acció
tutorial.
4. Compartir els objectius i el sentit de l’aprenentatge així com els processos
d’avaluació. Avaluar a l’infant individualment i al grup.
5. Avaluar-se com equip en relació als infants individuals i en relació als grups.
6. Generar espais de reflexió compartida i d’autocrítica constructiva.
7. Donar suport a l’Acció Tutorial.

En relació a la xarxa d’institucions i recursos…
1. Generar un treball conjunt on s’impliquin diferents professionals i serveis.
2. Aportar nous punts de vista, divergents i convergents, sobre infants en particular o
grups.
3. Facilitar la recerca de recursos conjunts i treballar de forma interprofessional l’acció
tutorial.
4. Generar espais de reflexió compartida i d’autocrítica constructiva.
5. Donar suport a l’Acció Tutorial i al seu desplegament més ampli.
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Funcions
Tal i com s’especifica al PEC de la nostra escola, aquesta Acció Tutorial ha de tenir
funcions, fonamentalment, preventives; però també de detecció i derivació de
situacions de diversa índole (socials, psicològiques, cognitives, etc.) als serveis i òrgans
propis de la nostra institució (CAS, CAD, EAP, SERVEIS SOCIALS, etc.).
En aquest sentit, deixem que el Pla d’Atenció a la Diversitat sigui el que especifiqui
com funciona la detecció i la derivació a diferents serveis i quines funcions d’aquestes
són pròpies de l’Acció Tutorial. Al Pla de Convivència també s’especifiquen les
derivacions de casos i situacions més complexes i emergents que requereixen protocols
més elaborats i que impliquen a la inspecció i a altres estaments.
Per tant, en aquest Pla d’Acció Tutorial ens centrarem en funcions més globals i
preventives de caire general. Entenem la prevenció com una funció pròpia de
l’educació que consisteix en observar les dificultats i possibilitats del context social i
cultural, avançar-se, anticipar esdeveniments i desplegar intervencions. Aquests
programes generals, pràctiques i intervencions tenen com a objectiu dotar de recursos i
estratègies als infants afavorint el seu desenvolupament integral tant individualment com
de forma col·lectiva.
En el següent quadre especifiquem aquestes funcions i la seva definició i en punts
posteriors concretarem aquestes funcions en pràctiques concretes a l'escola:

FUNCIONS
PREVENTIVES

DEFINICIÓ I EXEMPLES

1. ACOLLIDA

S’entén com la benvinguda. Pot ser un temps o un conjunt de
propostes o activitats que generen aquesta acollida. El Temps
d’Acollida a P3 seria l’exemple més paradigmàtic, ja que inclou els
temps previs a l’arribada de l’infant i el temps en què l’infant va
agafant confiança als acompanyants de l’escola i al context escolar.

2. ACOMPANYAMENT

S’entén com la intervenció quotidiana dels mestres i de les mestres
a l’escola. És un acompanyament sense judici que inclou
l’acompanyament emocional i afectiu sensible que legitima i conté
la vida emocional dels infants.
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FUNCIONS
PREVENTIVES

DEFINICIÓ I EXEMPLES

3. COMUNICACIÓ

Són les pràctiques de comunicació directa o indirecta amb els
infants, però també amb les famílies i amb altres agents experts
que poden ajudar als i a les mestres, però també a experts i
expertes que poden aportar els seus punts de vista als infants.

4. ANTICIPACIÓ

Consisteix en comunicar o preparar prèviament qualsevol proposta
però també comunicacions i informacions rellevants. És una funció
preventiva cabdal.

5. SEGUIMENT

Continuar el fil dels fets o de les decisions que s’han dut a terme.
Un exemple seria el seguiment que cal fer després d’una avaluació
d’alguna decisió que s’ha pres de forma col·legiada.

6. COHESIÓ

Propostes i activitats que promouen una unió del grup on cada
infant té el seu lloc i es promou una convivència harmònica.

7. COORDINACIÓ

Essència del treball en equip entre docents que atenen als
mateixos infants. Quan hi ha decisions en l’acció tutorial d’un infant
o d’un grup, la coordinació entre tots els mestres i totes les mestres
que estan implicats i implicades és fonamental.

8. AVALUACIÓ

L’avaluació inicial, formativa o final permet valorar i prendre
decisions amb perspectiva. Les Comissions d’Avaluació són les
unitats més decisives en aquest cas, però l’avaluació formativa i
compartida amb l’infant també té un gran valor en l’Acció Tutorial.

9. ORIENTACIÓ

Pot ser una orientació a l’infant en relació a desitjos o voluntats
personals i particulars, però també pot ser una orientació a la
família en els canvis i transicions de vida. Un exemple seria
l’orientació a l’escolarització que es duu a terme en cooperació
entre l’EAP, el tutor o tutora i la mestra o el mestre d’Educació
Especial en el pas a secundària d’infants amb NEE.

10. TRASPÀS
D’INFORMACIÓ

Consisteix en facilitar informació documentada a un altre mestre o
una altra mestra, o a una altra institució de forma legítima i
garantint la confidencialitat tant d’un infant concret com d’un grup.
El Traspàs a Secundària seria un dels més emblemàtics.

11. COMIATS

Són els tancaments d’etapes o circumstàncies. A l’escola
acostumem a acompanyar aquests comiats amb algun ritual
concret. Els més rellevants són el de pas d’infantil a primària i el de
pas de primària a secundària.
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Agents implicats.

Tal i com està escrit al PEC de l’escola, l’Acció Tutorial és molt visible a través del vincle
genuí que es construeix entre els tutors i les tutores i els infants. Tot i així, la considerem
una responsabilitat de tot l’equip docent. Tot i que no siguin totes les persones de
l’equip qui despleguen un vincle significatiu amb els grups, sí que entre tots i totes s’ha
de generar la xarxa de suport a aquests vincles, potenciant la seva força, nodrint-los i
possibilitant el context per tal que siguin possibles.
És per aquesta raó que no parlem de “tutoria” en aquest document, sinó d’Acció Tutorial
ja que, tot i que les funcions són diferents en funció del rol que ocupa l’adult o l’adulta
en el grup, l’acció forma part d’un conjunt de propostes implícites i explícites que
impliquen a tot l’equip.
Si l’objectiu fonamental de l’Acció Tutorial és garantir un benestar individual i col·lectiu
per afavorir l’èxit educatiu és evident que, des de qualsevol lloc que s’ocupa a l’escola,
hi ha feina a fer en aquest sentit.
En aquest sentit, el suport a l’Acció Tutorial que es duu a terme a l’escola també, en
certa manera, recau en les famílies que, des del seu lloc, poden afavorir la construcció de
vincles de confiança entre l’infant i l’equip, tal i com s’indica a la “Carta de Compromís”
que signen a l’inici de l’escolaritat del seu fill o de la seva filla.
No oblidem, doncs, que també aquesta Acció Tutorial té un punt de vista més ampli,
tal i com hem especificat en punts anteriors i al llarg del document, ja que la xarxa
d’entitats i recursos que ens envolten també són fonamentals per acabar d’arrodonir
aquestes accions.
Per tant, l’Acció Tutorial és concebuda, a la nostra escola, com la creació d’una xarxa
nodridora que dóna suport i recolzament al desplegament de l’infant en totes les seves
competències i capacitats al llarg dels cicles, de les diferents etapes i dels entorns que
habita l’infant.
A través del següent esquema aprofundim una mica més en les nostres idees sobre la
implicació dels diversos agents:
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Context
Social i
Cultural

CEB i
Departament
d’Educació
Educadors i
educadores
Acompanyants
Migdia

Mestres
Especialistes
Tutor i
tutora

Família

Equip de
Coordinació i
Directiu, Claustre i
Cicle

Mestra
Educació
Especial

Projecte
d’Escola

Inspecció

EAP
Serveis
Socials

Entorn, Barri i
Districte

Els cercles concèntrics, que posen l’infant al centre com a agent actiu i responsable de la
seva pròpia vida, indiquen la proximitat, la intensitat i l’explicitació de l’Acció Tutorial
en funció del rol que s’ocupa a l’escola i el Sistema Educatiu en la relació més directa
o indirecta amb l’infant i el grup o Unitat de Vida.
La idea d’aquest esquema és fer visible com tot pot tenir una influència i impacte en
l’Acció Tutorial i, per tant, en el benestar de l’infant al context escolar.
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És important destacar que tot aquest engranatge es posa en marxa en moments molt
diversos i diferents de la vida d’un grup o d’un infant i, d’una manera o d’una altra, estan
presents en la vida quotidiana de l’escola facilitant les funcions preventives i posant
en acció les funcions de detecció i derivació quan aquestes són necessàries.
A continuació, en la següent graella, especifiquem el rol de proximitat, la intensitat i
l’explicitació de cada agent que hem vist a l’esquema anterior:
AGENTS IMPLICATS

GRAU I INTENSITAT DE LA SEVA IMPLICACIÓ

Tutor i tutora

El tutor duu a terme una Acció Tutorial de caràcteri universal. Les
seves intervencions i vincles impliquen a tots els infants i famílies
per igual. Els infants amb NEE i alguns amb contextos i
circumstàncies especials o complexes poden rebre una atenció
més intensiva per part del tutor o de la tutora.

Mestra d’Educació Especial

Dóna suport general a l’Acció Tutorial a través de l’atenció a la
diversitat, però és més intensa amb els infants amb NEE i pot
aportar orientacions i acompanyaments específics a les famílies.
També pot participar de les Coordinacions amb Agents Externs i
altres professionals. Poden transformar-se en tutors o tutores de
resiliència (escollits de forma espontània per un infant que li agafa
molta confiança i li expressa qüestions personals).

Mestres Especialistes

Donen suport general a través de la recollida d’informació,
aportació de punts de vista en les avaluacions i altres moments
d’intercanvi. També poden aportar el seu coneixement més profund
en les disciplines en les quals són experts i expertes per a fer servir
eines pròpies d’aquestes disciplines en l’Acció Tutorial. Apliquen
els acords que s’han dut a terme en relació a un grup o un infant
concret. En circumstàncies especials, poden compartir algunes
funcions pròpies del tutor o de la tutora i poden transformar-se en
tutors o tutores de resiliència (escollits de forma espontània per
un infant que li agafa molta confiança i li expressa qüestions
personals).

Equip de Coordinació i
Equip Directiu

Donen un suport general a l’Acció Tutorial permetent una
organització i una logística que ho faciliti. Amb el suport del
claustre, i a través de la revisió de la documentació realitzada però
realitzant-ne nova, també es dona un suport a l’Acció Tutorial molt
generalitzat. Des de l’Equip Directiu també es pot donar suport i
assumir una part de la tutorització d’alguns infants i algunes famílies
que, per circumstàncies, requereixen una atenció més específica.
En alguns casos, es pot orientar a les famílies. I a través de les
Trobades Quinzenals amb les Caps d’Estudis s’estableixen línies
de treball de l’Acció Tutorial concreta de cada grup o d’un infant
en concret. Aquestes línies també es poden treballar als Cicles i a
les reunions de Coordinació i, evidentment, a les Sessions
d’Avaluació amb caràcter general i també específic.
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AGENTS IMPLICATS

GRAU I INTENSITAT DE LA SEVA IMPLICACIÓ

Educadors i Educadores i
Acompanyants de Migdia

Un suport generalitzat a l’Acció Tutorial en el cas dels Educadors i
de les Educadores que aporten, amb els seus acompanyaments
(sobretot a les sortides i a d’altres moments lectius) una possibilitat
més i un recurs que nodreix als infants. En el cas dels i de les
Acompanyants de Migdia són també un suport generalitzat que,
com els especialistes, poden aportar informacions i punts de vista
interessants. Tenen la clau per a donar continuïtat a l’Acció
Tutorial que es duu a terme durant la jornada lectiva i tenen un
contacte privilegiat amb els infants a través de cures de gran
importància com són l’alimentació i, en el cas dels més petits, la
son.

Família

La família té un paper cabdal en el desenvolupament del seu fill o
de la seva filla. En aquest sentit, el suport de la família a l’Acció
Tutorial del seu fill o filla i del grup al qual pertany es regula per
les NOFC i la Carta de Compromís i té un caràcter diferenciat del
que s’espera dels agents professionals implicats. Al mateix temps,
les famílies donen suport i són objecte d’aquesta Acció Tutorial,
fet que implica una complexitat en aquesta relació que cal
cuidar de prop.

Projecte d’Escola

És el marc on s’inscriu i s’engloba l’Acció Tutorial. La seva revisió i
avaluació, juntament amb altra documentació d’escola, permet
adaptar-se a les novetats i aportar noves formes organitzatives i
fonamentals de suport general a l’Acció Tutorial.

EAP, Serveis Socials i
Inspecció

En el cas de l’EAP, és un suport concret a la tutoria per infants en
particular i, sobretot, pot facilitar l’orientació de la família en relació
a qüestions concretes del seu fill o de la seva filla. També es pot fer
un suport general a l’Acció Tutorial assessorant a un mestre o una
mestra d’un grup, a un cicle o en un claustre en relació a un tema
concret. En el cas dels Serveis Socials, aporten una xarxa, en
general, dirigida a la família per dotar de recursos i suports que
afavoreixen a infants en particular. La inspecció pot assessorar i
orientar en alguns casos concrets i en situacions específiques.

L’entorn, el barri i el districte Dóna un suport general dotant l’entorn i el context recursos i

facilitant que les escoles puguin trobar en el barri i en el districte
elements d’interès i possibilitats per tal de dinamitzar els grups i la
vida d’alguns infants concrets.

Consorci d’Educació i
Departament
d’Ensenyament

L’Acció Tutorial rep d’aquestes institucions un suport generalitzat a
través dels recursos humans, però també de la formació que poden
facilitar i dels programes que desenvolupin. El desplegament dels
currículums i les normatives també són cabdals. És un suport
generalitzat, però molt important, ja que és l’empenta de base
del sistema.
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AGENTS IMPLICATS

GRAU I INTENSITAT DE LA SEVA IMPLICACIÓ

Context Social i Cultural

L’Acció Tutorial rep un suport general a través de la valoració que
esdevé de la feina d’acció tutorial que es duu a terme de les
escoles. La importància i rellevància que es dóna des de la societat
d’aquesta acció és fonamental, però també cal que els valors
socials i culturals estesos i imperants estiguin alineats amb els que
es treballen a les escoles. La cooperació general en la tasca
educadora és imprescindible.

Per tant, i ja per concloure aquest apartat, volem fer especial èmfasis al fet que l’Acció
Tutorial és una acció de sistema, de societat i de cultura, tant a nivell micro com a nivell
macro. Tot i que té una intensitat major per part dels mestres i de les mestres que tenen
el rol de tutor o tutora, també és la nostra tasca donar visibilitat a la responsabilitat
general que tenim tots i totes en que aquesta Acció Tutorial sigui de qualitat i que,
veritablement, pugui assolir els objectius esmentats a punts anteriors.
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Tot i que al punt anterior hem incidit en la idea de l’Acció Tutorial com un concepte ampli
que implica a molts agents de dins i de fora de l’escola, en el present apartat ens
centrarem en el Sistema d’Actituds que, des de l’escola, afavorim que l’Equip de
Mestres, Educadors i Educadores i Acompanyants de Migdia desplegui, respecti i
vagi construint tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
Ja hem descrit, en un punt anterior, l’Acció Tutorial com una acció proactiva,
transversal, planificada, professional i rigorosa. A continuació, aprofundirem en
aquestes característiques i com es tradueixen en actituds professionals amb els infants,
les famílies i amb els professionals.
Arribats a aquest punt, és molt convenient, recomanar la lectura i revisió del document
“Com ho fem” (document de centre) per tal de reflexionar sobre la base del nostre
Sistema d’Actituds com a escola ja que aquest document aporta context i cos a les
actituds que despleguem a continuació.

Proactiva
Si una de les funcions principals que ha de dur a terme l’Acció Tutorial és la prevenció,
aquesta acció, necessàriament, no ha d’estar a l’espera sinó que ha d’anticipar-se i
passar a l’acció abans que sorgeixi la dificultat i el problema. Ha de ser una acció
visionària que vagi una mica més enllà de l’aquí i de l’ara i que pugui preveure situacions
possibles.
Aquesta és una de les raons per les quals l’Acció Tutorial ha de ser l’eix de l’equip ja que
més visions sobre un grup o sobre un infant permeten fer aquesta anticipació més
efectiva.
Ser proactius o proactives en la nostra Acció Tutorial ens permet passar d’una cultura
de la reacció a una cultura de la prevenció. Actuar o respondre per reacció pot ser font
de conflicte ja que, quan som reactius o reactives, podem posar en joc actituds
defensives o poc constructives.
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En canvi, la prevenció basada en la proactivitat facilita l’empatia, la connexió i
l’assertivitat. I és que ser proactiu o proactiva implica els següents valors:
• Comunicar tenint en compte a l’altra persona.
• Planificar i compartir aquesta planificació.
• Dissenyar diversos escenaris.
• Tenir en compte la diversitat.
• Crear una cultura de la comunicació i de la documentació coneguda i compartida per
totes les persones.
Resulta important destacar que no hem de confondre proactivitat amb invasió o
imprudència. Novament, l’equip i el treball amb els seus i les seves membres, ens poden
donar la mesura i ens poden ajudar a establir estructures previsibles i anticipades que
facin que tothom se senti còmode.

Transversal
Tal i com entenem l’Acció Tutorial a l’escola, aquesta no es pot delimitar a unes hores
determinades o a un parell de pràctiques que es duguin a terme a la setmana o al
trimestre. En aquest sentit, l’Acció Tutorial és transversal a totes les àrees, disciplines,
moments i espais de l’escola.
Aquest fet i integrar-ho com una actitud, té moltes implicacions i guarda una estreta
relació amb el nostre concepte d’Acompanyament Emocional. En aquest sentit, si
l’emoció no és part d’un programa de coneixement cognitiu i, en el nostre ideari, forma
part d’una vivència que s’acompanya, l’Acció Tutorial, conseqüentment, ha d’enfocarse a partir del que sorgeix amb els infants, de forma orgànica, escoltant les seves
pròpies necessitats i neguits i, al mateix temps, anticipant algunes pràctiques que
l’experiència i el coneixement científic ens han aportat evidències que funcionen i són
efectives.
És així com entenem que, des de diverses disciplines i àrees, es poden aportar recursos
i elements de suport a l’Acció Tutorial que faciliten l’assoliment dels objectius plantejats
anteriorment. Però no només això, sinó que entenent l’Acció Tutorial com un element
fonamental per a desplegar recursos que ajudin als infants a dotar de sentit la seva vida,
aquesta transversalitat pot permetre l'ampliació de l’aparició de tutors o tutores de
resiliència.
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En aquest sentit, tenint en compte algunes de les idees de Boris Cyrulnik i recollint el
que hem descrit a l’apartat d’agents implicats anterior, volem especificar com entenem la
presència de tutors i tutores a l’escola des del punt de vista de la confiança i la
complicitat que es pot arribar a desplegar entre infants, adults i adultes, més enllà de
les assignacions a les tutories que es fan formalment.
Des d’aquesta mirada trobem la següent classificació:
• Agents, tutors i tutores directes: persones que l’infant reconeix i identifica com a
persones de confiança i que l'ajuden a orientar-se i a activar habilitats relacionades amb
la resiliència. Són escollides per la persona ferida. Intervenen de forma directa amb
l’infant.
• Agents, tutors i tutores indirectes: persones que l’individu pot reconèixer i identificar
però a qui no comenta qüestions personals de forma directa. No són escollides per la
persona ferida. No obstant, aquests agents indirectes, ofereixen suport als tutors i
tutores directes i són els que ajuden a crear la xarxa d’ajuda i de comunitat que
enforteix les intervencions de l’agent directe. Són fonamentals.
Per tant, l’Acció Tutorial entesa de forma transversal, implica per l’equip una actitud
d’obertura, d’escolta i de sensibilitat a la proximitat dels infants i com s'acosten a
nosaltres.
En aquest sentit, destaquem la idea de “secret”, ja que és important reflexionar-hi tal i
com vam treballar amb la Fundació Vicky Bernadet a l’Escola d’Estiu del curs 2018-2019.
Davant d’una possible confidència o revelació d’un infant, si aquesta ve precedida d’un
“això és un secret i no li pots explicar a ningú”, recordar a l’infant que nosaltres som
uns i unes professionals que vetllem per la seva cura i atenció i que no podem
guardar segons quins secrets i que, per tant, abans d’explicar res, reflexioni si el que
vol és explicar-ho.
Això és fa així perquè, com a professionals, tenim l’obligació d’actuar davant de segons
quines confessions ens fan els infants ja que, si no, seríem negligents. Per tant, si
nosaltres li diem a un infant que li “guardem un secret” que, després, per normativa i
ètica professional estem obligats i obligades a exposar, podem estar traint la seva
confiança i fent recaure a una víctima en un altre acte que la torna a revictimitzar.
CAL SER MOLT CUROSOS I CUROSES.
Cal, doncs, tenir la nostra perspectiva professional sempre present i que aquesta
confiança i complicitat que ens pot arribar a ser entregada per un infant en concret, no
sigui confosa amb un vincle que podria no ser afavoridor per ell. Cal no confondre, en el
terreny professional, confiança amb amistat. Cal vigilar que aquest “explicar secrets o
qüestions personals” no es transformi en una espècie d’afiliació.
També és important tenin presents aquestes actituds en les nostres relacions amb les
famílies de l’alumnat i que la confiança i la complicitat que es pugui establir no
confongui la nostra mirada professional.
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Per finalitzar, no oblidar que aquesta transversalitat, com hem dit, va molt més enllà
d’una sèrie d’activitats i propostes de “tutoria”. També, necessàriament i de forma
ineludible, ha d’incloure la cura i l’atenció de dos aspectes fonamentals:

- L’infant, els seus hàbits i les atencions individuals quotidianes lligades a la cura del seu
propi cos.

- La cura i l’atenció de l’ambient i dels materials.
Si bé la primera és fonamental per tal que l’infant estableixi una bona relació amb el seu
propi cos i una relació adequada i pertinent amb l'adult o adulta que l’acompanya, la
segona és una extensió de la primera ja que ambdues parlen de la ubicació de l’infant en
ell mateix i en la relació amb l’espai i els objectes.
Per tal que un infant es cuidi, s’ha de sentir cuidat. I per tal que un infant cuidi un espai
o un material, ha de sentir que l’adult o l’adulta responsable també el cuida amb
dedicació.
Cal defugir, això sí, d’una autonomia forçada no real (Falsa Autonomia) que fa que
l’infant automatitzi i deixi buits d’afecte i d’hàbits. Les relacions que s’estableixen amb
l’adult i l'adulta quan en aquests moments i espais se’ls concedeix la importància que
tenen, poden ser un eix vertebrador del vincle i de l’atenció privilegiada i, per tant, una
eina fonamental de l’Acció Tutorial.

Planificada
Tot i la necessària transversalitat que hem defensat al punt anterior, també defensem la
idea que l’Acció Tutorial tingui una seqüència que és necessària. Quan parlem de
seqüència i de planificar pensem, més aviat, en un full de ruta o unes estacions en les
quals cal aturar-se, reflexionar, compartir i traspassar informació.
Aquesta planificació té molt a veure amb la feina en equip, amb l’orientació a través del
treball coordinat, en la reflexió i, sobretot, amb l’avaluació. Per tant, l’Acció Tutorial no
ha de basar-se en la intuïció, sinó en el coneixement teòric i pràctic; ha de comptar, per
tant, amb una actitud vinculada al rigor i a la professionalitat.
L’esdevenir d’un curs normal compta amb diversos moments que permeten aquesta
planificació i la seva revisió posterior. No cal inventar-se’n de nous. Però sí que ens hem
d’exigir treballar amb hipòtesis, posant en l’acció la pròpia investigació i extreure
conclusions que aportin noves visions i orientacions a la resta de companys i de
companyes.
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Aquesta actitud de planificació i avaluació ha de incloure unes conclusions que no jutgin
als infants ni a les seves famílies i que també incloguin l’autocrítica i les propostes de
millora. Les Comissions d’Avaluació han de tenir aquesta força i aquesta empenta, han
de ser l’espai que ens permeti construir conjuntament al voltant de les particularitats
d’un grup o d’un infant concret. Mantenir una actitud constructiva i de valoració de la
part positiva és fonamental en l’Acció Tutorial.
Per facilitar aquesta feina, l'escola disposa de documents que ajuden a aturar-se a
reflexionar com, per exemple, les actes de les avaluacions de grup que faciliten un
esquema de reflexió i de construcció conjunta d’un discurs comú. Però, més endavant,
aprofundirem en aquests aspectes.
“Planificada” també vol dir treballar amb objectius, els d’aquest mateix Pla d’Acció
Tutorial; però també amb aquells objectius propis que es comparteixen amb l’equip.
Treballar amb objectius també vol dir transparència en els nostres plantejaments i facilitar
la cooperació de la resta d’agents implicats en l’Acció Tutorial, ja que és molt més senzill
donar suport quan se sap en quina direcció s’ha de fer.

Professional
Que hem de tenir una actitud professional pot ser una obvietat, però, en aquest punt,
ens referim a una actitud molt concreta que fa referència a la nostra relació individual
amb els infants, els grups i les famílies.
En la convivència intensa que requereix l’Acció Tutorial és fàcil que sorgeixin conflictes,
malentesos i dificultats en la comunicació i la relació. També és molt fàcil personalitzar,
sentir que aquests malentesos o enutjos van dirigits a la nostra persona concreta i
interpretar-los com un conflicte personal.
Per tal que l’Acció Tutorial tingui una veritable potència i no sigui un obstacle de la
mateixa acció, cal interpretar aquests conflictes de manera professional. En aquest
sentit, cal saber -i actuar en conseqüència- que és a l'adult i a l’adulta professional a qui li
toca recórrer el camí de la comprensió i de l’entesa.
Els adults i les adultes que duen a terme l’Acció Tutorial i que li donen suport, han de
treballar aquestes dificultats intentant orientar l’acció cap a la comprensió. Cal evitar
quedar-se en el fet concret i intentar entendre els motius que hi ha al darrere de les
accions dels infants i de les seves famílies.
Per exemple, quan un infant agredeix a un adult o una adulta de l’escola físicament o
verbalment, podem quedar-nos capficats en aquest fet i sentir-nos dolguts o dolgudes, i
voler una compensació moral; però, tot i que aquest fet haurà de tenir unes
conseqüències i caldrà veure com reparar la situació, és important comprendre el que hi
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ha al darrere, i no veure-ho com un atac personal. L’important és resoldre l’interrogant
de per què l’infant ha dut a terme aquesta agressió. En general, després de l’anàlisis i
la reflexió, es pot arribar a veure que aquests motius no tenen a veure amb un mateix o
una mateixa, sinó amb patiments més amplis que l’infant no pot resoldre sol.
Novament, l’equip ens pot ajudar a elaborar aquesta feina personal -professional tan
important per dur a terme una Acció Tutorial de qualitat.
Cal tenir clar que un infant que se salta els límits és un infant que pot estar patint i que
no troba la contenció que l’ajudi a elaborar el seu dolor. En aquest sentit, els límits
s’han de posar mantenint a l’infant en el centre dels mateixos.
L’infant té interès pels límits, li interessen perquè li aporten comprensió, ordre i
estructura, i també li faciliten la integració d’una jerarquia de valors, actituds i normes.
Sense límits no pot haver-hi oposició i, sense oposició, no pot haver-hi una
reafirmació d’un mateix o d’una mateixa.
Cal posar, doncs, aquests límits i les conseqüències tenint en compte el desplegament
d’un major benestar per l’infant; un major benestar sempre implica l'acceptació de
sentiments i emocions que ens poden resultar desagradables com, per exemple, la
frustració. I posar aquests límits des de la professionalitat és no fer-ho des de l’emoció i
sentiment de l’adult o l’adulta, sinó des del convenciment que transitar aquestes
emocions és necessari pel propi infant. L’infant ha d'arribar a entendre que, a través
dels límits i la contenció, també se l’està cuidant.

Rigorosa
En l'exercici de l’Acció Tutorial són moltes les fonts d'informació possibles. En els temps
que vivim, hi ha molts mitjans per on es relacionen les persones i per on s’intercanvia
informació. En moltes ocasions, aquests mitjans no garanteixen la confidencialitat
d’aquestes informacions i, en d’altres, faciliten una informalitat que, si bé és adequada
per alguns aspectes, per d’altres no ho és gens.
En aquest sentit, cal ser rigorosos i rigoroses i intentar tenir cura dels vehicles que fem
servir per transmetre la informació. No només ens referim als mitjans tecnològics, sinó als
espais on parlem d’infants, a les converses amb les famílies a la porta de l’ambient o al
passadís amb l’infant al davant i d’altres accions similars. Però també en relació al seu
contingut.
El rigor es mesura també per com parlem del que parlem, el vocabulari que fem servir,
els adjectius i les reflexions mesurades que compartim en els espais de conversa entre
professionals i amb les famílies…
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Aquest rigor també és exigible per com ens arriben les informacions als i a les
professionals, ja que les demandes formals han de ser-ho en relació al seu contingut i en
la seva forma; i s’ha de demanar a famílies i a professionals que cuidem els contextos en
els quals parlem d’algunes coses. La informació, per escrit, sempre és més rigorosa, ja
que permet confrontar des de la claredat i la transparència.
No cuidar-ho repercuteix en l’Acció Tutorial d’una manera devastadora ja que crea una
comunicació confosa, plena de rumors, de falses informacions, de complicitats
construïdes en base al secret i a la recerca d’excuses. En definitiva, una comunicació poc
responsable que imbueix el clima on els infants haurien de viure amb transparència i
claredat i els perjudica sense cap mena de dubtes.
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A continuació, exposem les pràctiques i accions que duem a terme a l’escola dins de
l’Acció Tutorial i que s’engloben dins de la funció preventiva.
Aquestes funcions ja han estat descrites a l’apartat 2 d’aquest mateix document; per
tant, als següents quadres podem veure les pràctiques o accions relacionades amb les
mateixes i els agents implicats en cadascuna d’elles.
A l’apartat 3 hem parlat d’aquests agents i, tot i que hem donat una visió àmplia
d’aquests agents, reduirem a l’exposició en aquestes graelles a aquells que tenen una
presència més explícita dins de l’àmbit escolar.
En molts casos, una pràctica concreta pot servir per cobrir més d’una funció. Per tal de
simplificar i facilitar l’anàlisis, hem optat per incorporar-la a la funció que impera en la
pràctica.
Al mateix temps, els agents implicats s’especifiquen des del seu rol més concret i
particular. Podríem posar, en totes les pràctiques o accions, al claustre com a gran agent
implicat, però hem preferit especificar - en els casos necessaris - el rol, ja que ajuda a la
comprensió de les funcions i implicacions.
La funció de l’avaluació requereix una menció especial ja que, com veurem, implica el
currículum i la seva implementació. En aquest sentit, cal dir que l’Acció Tutorial és
avaluable en un sentit ampli, però també concret. Des d’un punt de vista competencial,
l’infant ha de ser avaluat en relació a les competències que es desenvolupen a través
d’aquesta Acció Tutorial, però la pròpia Acció Tutorial ha de ser avaluable per tal de
millorar-la i evolucionar. En aquest punt aprofundirem en l’apartat següent d’aquest
document.
En definitiva, a les següents graelles veurem com l’Acció Tutorial té un ampli radi d’acció
i intervenció pràctiques que fa que aquesta visió profunda i transversal de la qual
parlàvem anteriorment agafi força i sigui real i significativa.
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1. FUNCIÓ D’ACOLLIDA
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Jornada de Portes Obertes per a Famílies: abans de la
preinscripció, es presenta el projecte i els espais a les
famílies candidates.

Tot el claustre en la preparació i l’acollida de
les visites.
Les xerrades corren a càrrec de l’Equip de
Coordinació i l’Equip Directiu.

Acompanyament i orientació durant el període de
preinscripció i matrícula.

Equip Directiu i Personal Administratiu i de
Serveis.

Incorporació de dades dels infants i les famílies a
l’ESFERA i a les diverses bases de dades que tenim a
l’escola (correu electrònic, etc).

Equip Directiu i Personal Administratiu i de
Serveis.

Famílies d’Acollida: servei que s’ofereix des de l’AFA,
amb famílies voluntàries que poden acompanyar a famílies
novelles en els seus dubtes i neguits.

Famílies i AFA.

Reunió de presentació del P3: cap al juny o juliol es duu
a terme una reunió on es concreten aspectes del P3 a les
famílies novelles.

Mestres de P3 (si se saben les possibles
tutores ja es presenten).
Coordinadora o coordinador d’infantil.
Equip Directiu.

Trobada prèvia de les famílies i l’infant de P3 amb la
Tutors i tutores.
tutora o el tutor i el seu espai de referència: al setembre L’Equip Directiu ho possibilita amb la
es duu a terme una reunió amb l’infant present durant una logística i l’organització.
estona on es parla del temps d’acollida i d’algunes
qüestions pròpies d’aquest moment. Es presenta la
persona tutora i l’espai. Aquestes reunions també es duen
a terme a nivells més alts, si hi ha algun infant que
s’incorpora nou al centre o hi ha alguna canvi significatiu
de tutoria. També amb aquells infants amb més dificultats
concretes.
Temps d’Acollida: temps que necessita l’infant que
comença, sigui quin sigui el nivell en el qual s’incorpora,
per a quedar-se a l’escola sense angoixa.

Tutors i tutores.
En el cas de P3 també intervenen
especialistes i altres persones per tal de
donar suport a les tutores i als tutors en la
tasca de generar un primer vincle de
confiança.
L’Equip Directiu ho possibilita amb la
logística i l’organització.

Reunions de grup d’inici de curs: tot i que té una clara
funció comunicativa o informativa, considerem que
aquestes reunions serveixen més per a donar la
benvinguda i donar a conèixer i acollir les novetats dins
del grup i en el vincle amb els adults i les adultes
rellevants.

Tutors i tutores.
Especialistes.
L’Equip Directiu ho possibilita amb la
logística i l’organització. També pot fer acte
de presència o presentar aspectes concrets.
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1. FUNCIÓ D’ACOLLIDA
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunió d’inici de primària: reunió específica que serveix
per a presentar les novetats i canvis de la primària en
relació a l’etapa d’infantil. Es parla del currículum, l’horari,
l’avaluació, etc.

Tutors i tutores.
Cap d’Estudis d’Infantil i Cicle Inicial.

Actvitats d’Acollida i Retrobament de l’Alumnat els
primers dies: activitats que es duen a terme a tots els
nivells per a facilitar el retrobament després de l’estiu.
Tambe´s’acostumen a presentar els especilistes i els
mestres nous i les mestres noves.

Tutors i tutores.
Especialistes.

Documents orientatius i de benvinguda: documents
realitzats, al llarg dels temps, que faciliten la comprensió i
l’acollida dels infants i de les seves famílies però també
donen orientació als nous tutors i a les noves tutores i a
altres mestres.

Equip de Coordinació.
Equip Directiu.

2. FUNCIÓ D’ACOMPANYAMENT
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Acompanyament Emocional: acció transversal que contempla la
vivència emocional real i significativa com la manera més efectiva
per aprendre i comprendre la nostra vida emocional i afectiva.

Tot el claustre amb l’assessorament
de les persones de Coordinació,
l’Equip Directiu i Agents externs.
En formació constant.

Projecte de Pedagogia de la Vida i de la Mort i
d’Acompanyament en Processos de Dol: derivat de l’anterior i,
actualment, en construcció; contempla el fet d’integrar la vida i la
mort com una forma de donar profunditat a l’acompanyament i
també de gaudir amb més intensitat de la pròpia vida. Aquest
projecte inclou les intervencions en cas d’una mort propera,
malaltia o situació de vulnerabilitat familiar.

Tot el claustre amb l'assessorament
de les persones de Coordinació, de
l’Equip Directiu i Agents externs.
Elaboració del projece a través de
la Comissió de Medi Social i
Cultural.
En fase de construcció.
En formació constant.

Acompanyament afectiu i sexual: acció derivada del nostre
concepte d’acompanyament emocional que neix de la necessitat
de mirar amb més intensitat l’acompanyament d’aquestes
qüestions. Contempla ampliar el concepte de diversitat i, al mateix
temps, ser preventiu i proactiu en el desenvolupament d’actituds
positives.

Tot el claustre amb l'assessorament
de les persones de la Comissió de
Sexualitat.
En fase de construcció.
En formació constant.
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2. FUNCIÓ D’ACOMPANYAMENT
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Projecte de Migdia: derivat del nostre concepte
d’acompanyament emocional, és la concreció en l’àmbit de les
cures quotidianes que es produeixen durant l’estona de migdia.
Són, principalment, l’alimentació, la son i el joc espontani.

Acompanyants de Migdia amb el
suport i assessorament de l’Equip
de Coordinació, l’Equip Directiu, els
tutors i les tutores.

Projecte d’Atenció a la Diversitat: inclou les estratègies i
protocols per a la detecció i derivació, però també per a
l’acompanyament i l’acció tutorial de la diversitat en un sentit més
ampli.

Tot el claustre amb l'assessorament
de la CAD (inclosa la representant
de l’EAP i la Treballadora Social) i la
CAS.

Projecte de Convivència: conté les eines i estratègies necessàries
per actuar en cas d’un conflicte en la convivència, però també
apunta estratègies per a la prevenció.

Tot el claustre amb l'assessorament
de la Comissió de Convivència,
l’EAP i la Inspecció.

3. FUNCIÓ DE COMUNICACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunions de grup amb les famílies: espais oberts a l’assistència total de
famílies del grup. Previstes i planificades.
- Es convoquen per part de l’escola.
- Es preparen per part del tutor o de la tutora.
- A vegades poden agrupar als dos nivells i, a vegades, només són de
grup.
- De quart a sisè, a la darrera reunió, es compta amb la presència dels
infants.
- S’acostumen a entregar informes.
- Es pot estar acompanyat o acompanyada, o sol o sola.
- N’hi ha una el segon trimestre (amb l’acompanyament dels
acompanyants de migdia), i una altra el tercer trimestre per explicar el
procés globalitzat. A primer de primària també s’explica com funciona
l’ordre d’avaluació. La del primer trimestre l’hem comptat en l’apartat
d’acollida.

Tutors i tutores.
Especialistes n’acompanyen
algunes.
Equip de Nivell preparant-la i
coordinant-se.
Equip Directiu organitzant i
convocant, però també
acompanyant i assessorant
en els continguts.
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3. FUNCIÓ DE COMUNICACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunions individuals amb les famílies: espais destinats a les famílies d'un
infant particular.
- Es poden convocar per part del tutor, tutora, cap d’estudis o
especialista, EAP o pot demanar-ho la pròpia família.
- Estan supeditades a les hores oficials destinades per a aquestes
reunions; en el cas de necessitar alguna hora diferent, s’ha de comentar
a l’Equip Directiu.
- Poden estar convidats i convidades altres agents que formen part de
l’educació del nen o de la nena (persones psicòlegues, logopedes, etc).
- Tota família té dret a una reunió anual amb el tutor o la tutora del seu fill
o de la seva filla.
- Es poden convocar més reunions de tutoria en el cas que es consideri
necessari: dificultats d’aprenentatge, problemes de convivència, etc.
- A aquestes trobades es pot convidar al propi infant durant una estona i,
si cal, durant tota la reunió.

Tutors i tutores.
Mestre o mestra d’Educació
Especial, EAP i/o Treballador/
a Social en el cas d’infants
amb NEE o altres
circumstàncies complexes.
Agents externs com
psicòlegs, logopedes o
fisioterapeutes públics o
privats.
Equip Directiu.

Comunicacions via mail o telefònica amb les famílies:
- El tutor o tutora facilita el mail, sempre que ho consideri, per facilitar la
comunicació amb algunes famílies.
- El telèfon que es farà servir per comunicar-se amb les famílies és el de
l’escola.
- No està permesa i l’escola no es fa responsable de la comunicació
que es pugui establir entre les famílies i l’equip docent a través de
mitjans com el WhatsApp o el telèfon personal.
- El tutor o la tutora, a través de les reunions de grup i les tutories
individuals, establirà la freqüència d’aquestes comunicacions segons
consideri oportú en relació a cada infant. Molt probablement, hi haurà
infants que, per les seves característiques, requeriran més freqüència i
en altres, serà molt més puntual.
- També hi haurà situacions on aquesta comunicació serà més emergent i,
en altres, menys.

Tutors i tutores.
Mestre o mestra d’Educació
Especial, EAP i/o
Treballadora Social en el cas
d’infants amb NEE o altres
circumstàncies complexes.
Agents externs com
psicòlegs, logopedes o
fisioterapeutes públics o
privats.
Equip Directiu.

Comunicacions via agenda amb les famílies:
Tutors i tutores.
- Només es dóna en els grups que hi ha agenda que, normalment,
Mestres especialistes.
coincideixen amb aquells grups que ja tenen permisos per venir i
marxar sols de l’escola.
- El tutor o la tutora estableix com seran aquestes comunicacions i, si són
molt freqüents, valorarà convocar a la família a una reunió de tutoria per
evitar malentesos.
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3. FUNCIÓ DE COMUNICACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Comunicacions informals als passadissos:
- Comunicacions breus i poc profundes sobre qüestions logístiques i
ràpides: confirmar una reunió, comentar algun fet puntual relacionat
amb l’infant, comentar qui vindrà a buscar al nen o a la nena en qüestió,
o si es queda o no a dinar.
- No són moments de conversa íntima ni profunda, ja que la disposició
del mestre o de la mestra és una altra.
- No es parla de l'infant davant del propi infant com si fos un oient
passiu.
- De caràcter puntual.
- Si el tutor o la tutora observen que hi ha una alta demanda de
comunicació en el passadís per part de la família o necessiten parlar de
coses més profundes o íntimes, es convocarà una reunió de tutoria.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Acompanyants de Migdia.
Equip Directiu.

Tutoria individualitzada amb un infant o un grup d'infants reduït:
estones de conversa que poden estar més o menys estructurades on es
parla d’una qüestió concreta que preocupa a l’infant o al grup d’infants, a
l’adult o adulta que acompanya o que s’intenta resoldre un conflicte. Pot
ser convocada pel tutor o per la tutora o pel propi infant o grup d’infants.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Acompanyants de Migdia.
Equip Directiu.

Elaboració d’informes per a les famílies i els infants: els informes són
els documents de comunicació dels processos d’aprenentatge globals en
tots els nivells.
- A infantil hi ha dos informes: el d’acollida o retrobament i el relat de
vida.
- A primària hi ha tres informes: el d’adaptació o retrobament, el de
caràcter analític i el darrer del procés viscut pel grup. Aquest darrer
informe es complementa amb l’Acta d’Avaluació.
- Existeixen unes plantilles establertes prèviament.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Equip Directiu.

Documents d’orientació en la comunicació i l’elaboració d’informes:
documents que orienten en el redactat i l’elaboració dels informes per tal
d’establir un vocabulari i uns missatges coherents i adequats.

Equip de Coordinació.
Equip Directiu.

Devolucions i lectura d’informes: estones amb un infant o un grup
d’infants on es fan devolucions concretes sobre tasques realitzades o on
es parla de l’avaluació o es fa una lectura compartida de l’informe que
s'ha escrit sobre el procés d’aprenentatge de l'infant.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.

Web de l’escola i blocs: llocs a internet per donar informació actualitzada
a les famílies, als infants i a altres persones interessades.

Equip Directiu.

Plafons a l’escola: espais a l’edifici on es pot contemplar la filosofia i
l’essència del projecte, així com altres qüestions relacionades amb els
processos d'ensenyament i aprenentatge.

Claustre.

Famílies que venen a dinar a l’escola: les famílies són benvingudes al
nostre espai de migdia. Acte de transparència. (També es pot incloure en
la funció d’acompanyament).

Famílies.
Equip de Migdia.

26 de 49

TORNAR A L’ÍNDEX

Pla d’Acció Tutorial

Accions, pràctiques i intervencions

Escola Congrés-Indians

3. FUNCIÓ DE COMUNICACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Famílies que acompanyen fins a la porta de l’ambient al seu fill o a la
seva filla o el recullen a la porta de l’ambient: acte de transparència del
projecte que dóna visibilitat a la convivència dins de l’escola. També
permet la comunicació informal amb el tutor i la tutora.

Famílies.
Equip de Migdia.

4. FUNCIÓ D’ANTICIPACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Assignació de tutories: atenent a un criteri de continuïtat (que no sempre
és possible) i als perfils de cada tutor o tutora en funció de les necessistats
de cada grup.
Sempre que és possible, aquesta assignació es fa saber durant l’estiu per
tal de poder ser anticipada als infants i a les famílies.

Equip Directiu amb
l’assessorament dels tutors i
de les tutores vigents, Equip
de Coordinació i la CAD.

Organització horària i de calendari: atenent a criteris de benefici i
optimització dels grups i de les necessitats que sorgeixen. Enfortint tot allò
que s'ha vist que funciona i flexibilitzant per tal de poder introduir
novetats.
Aquesta organització horària té en compte les següents pràctiques per
atendre més intensament als infants a través de l'Acció Tutorial:
- Colònies i Camps d’Aparenentatge.
- Banys de natura.
- Mitjos grups.
- Psicomotricitat .
- Coordinacions entre professionals.
- Calendari d’avaluacions.
A nivell d’infants, els horaris que els afecten estan ubicats en un lloc
visible per tal que ells puguin situar-se en el temps i en l’espai.

Equip de Coordinació i
Equip Directiu a partir de
l’escolta i valoracions
compartides cada curs en
els Equips d’Etapa.

Reduccions de jornada, substitucions, baixes i permisos: atenent a
l’equilibri entre els drets laborals i l’impacte d’aquestes qüestions en el sí
dels grups, es busquen estratègies organitzatives prèvies que facilitin una
bona ubicació dels infants en relació a això.
Les substitucions segueixen uns criteris estratègics que busquen el mínim
d’impacte en la tutoria, sobretot com més petits són els infants. Pel que fa
a les baixes previstes amb temps, els permisos i, fins i tot, les absències
puntuals es busquen maneres de cobrir aquests buits i d’anticipar-les als
infants i a les famílies.

Equip Directiu i de
Coordinació.

Sociogrames: radiografia de grup que permet anticipar dificultats en la
convivència. Es realitza a l’inicia de cada cicle (a partir del cicle mitjà) o en
moments que considerem imprescindible fer-ho.

Tutors i tutores amb el
suport de la CAD.
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4. FUNCIÓ D’ANTICIPACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Anàlisis de riscos: al final de cada curs, es duu a terme un anàlisis de
riscos individual de cada infant. Aquesta informació es traspassa al tutor o
la tutora següent.

Tutors i tutores amb el
suport de la CAD.

Carta de Compromís Educatiu: aquesta carta implica un acte de
corresponsabilitat i consciència de la tasca cooperativa i vinculant que
implica, des de la família, l’educació en valors, emocional i afectiva del seu
fill o de la seva filla. És el document que ens recorda que aquesta és una
feina d’equip.

Equip Directiu.
Famílies.

Cures quotidianes: les cures, des d’una perspectiva d’atenció
individualitzada, resulten fonamentals a tots els nivells. Aquestes cures es
poden concebre com a petites cures (netejar el nas, recollir els baixos dels
pantalons, els punys de la samarreta, etc.), però també les grans cures
(l’alimentació, el canvi de roba, etc.). Aquesta atenció individualitzada
legitima el contacte físic i és un reconeixement a l'individu. Adaptat a tots
els nivells es pot aplicar, per exemple, cuidant les produccions dels infants i
les seves pertinences.

Tutor i tutora.
Especialistes.
Educadors i educadores.
Equip de Migdia.
Equip Directiu.

Cura i atenció de l’ambient i els materials: resulta fonamental cuidar
l'ambient i que tingui una estètica harmònica. Això inclou els materials i els
espais comuns, ja que faciliten un benestar general a tots i totes.

Tutor i tutora.
Especialistes.
Educadors i educadores.
Equip de Migdia.
Equip Directiu.
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5. FUNCIÓ DE SEGUIMENT
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunions de seguiment de tutors i de tutores amb la CAD: trobades
per parlar de grups concrets i de línies de treball a dur a terme, sobretot,
en relació a les orientacions escolars. Es duen a terme, principalment, a
cinquè i sisè.

Tutors i tutores de cinquè i
sisè.
CAD.

Reunions de seguiment de tutors i tutores amb els i les mestres
d’educació especial: es programen d’una reunió a tres reunions per a
coordinar l’atenció a la diversitat a cada grup de forma general.

Tutors i tutores i Mestres
d’Educació Especial.

Reunions quinzenals amb la Cap d’Estudis: trobades de les i els mestres
de primària per a fer seguiment dels grups, nodrir aspectes acadèmics i
per a coordinar recursos i estratègies globals amb qüestions concretes.

Tutors i tutores de primer,
segon, tercer, quart, cinquè i
sisè.
Caps d’Estudis.

Control de l’assistència, retards i justificacions: es tracta d’anotar en els Tutors i tutores.
registres pertinents de les absències i els retards i guardar els justificants.
Equip Directiu.
Aquests registres s’entreguen a final de curs a la Cap d’Estudis i s’informa,
al llarg del curs, dels casos més rellevants fent derivacions a la CAS, en el
cas que sigui necessari. Es recomana que, quan un alumne o una
alumna s’absenta de l’escola sense justificació, es faci un truc a la
família.
Comunicacions extraordinàries amb l’Equip Directiu amb les famílies:
aquestes comunicacions s’estableixen en casos que hi ha un seguiment
d’una situació particular que requereix d’una intensitat major. Són casos
en els quals, per exemple, s’ha obert un protocol determinat.

Equip Directiu.

Reunions de seguiment amb les famílies, en situacions excepcionals:
reunions on, normalment, intervé un membre de l’Equip Directiu en el
qual es duen a terme atencions i trobades més específiques per a seguir
una situació determinada amb un infant o la seva família. Per exemple, en
el cas de malaltia greu per part d’un progenitor.

Tutor i tutores.
Equip Directiu.

Plans de treball dels infants (no confondre amb els PI): des de tercer
fins a sisè, es compten amb diferents estratègies per a possibilitar que
l’infant i el grup pugui ser més autònom en el seguiment dels seus
processos d’aprenentatge i orientació. Aquests plans de treball passen
per graelles col·lectives, plans de treball individuals i les agendes al darrer
curs.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Equip Directiu.
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6. FUNCIÓ DE COHESIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Assemblea: espai de conversa i de dinamització del grup. A infantil
l’assemblea neix com un lloc de trobada i d'esmorzar conjunt i a primària, de
forma progressiva, va adquirint un paper central de gestió del grup.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Assessorament Equip
Directiu.

Banys de Natura: sortides a espais naturals amb una freqüència habitual
(cada quinze dies o tres setmanes, aproximadament).

Tutors i tutores.
Educadors i educadores.

Estades Nocturnes a l’Escola: proposta que s'ha fet de forma puntual, però
que permet que un grup es quedi a dormir a l’escola.

Tutors i tutores.
Mestres especialistes.
Equip Directiu.

Cel·lebració d’aniversaris a l’escola: a tots els nivells, els infants tenen la
possibilitat de cel·lebrar el seu aniversari a l’escola convidant als companys i
a les companyes a un dels esmorzars. La família de l’infant (dos membres)
poden acudir a aquesta cel·lebració i donar a conèixer coses importants
d’aquest infant a la resta: compartir fotos o anècdotes. Aquesta cel·lebració
l’ha de pactar la família amb el tutor o la tutora.

Tutors i tutores.

Cel·lebracions de festes i moments especials a l’escola: a l’escola se
cel·lebra el tancament del primer trimestre amb el relat de tres contes:
- La nena del fanalet de P3 a Segon.
- Madre Nieve a Tercer i Quart.
- Indefinit a Cinquè i Sisè.
No hi ha elements simbòlics ni religiosos.
També se cel·lebra el Carnestoltes d’una manera molt lliure.

Tot el claustre.

Sortides al parc: sobretot en el cas dels més petits de l’escola, aquestes
sortides actuen com una prèvia als ‘Banys de Natura’. Actuen com a pràctica
de distensió del grup.

Tutors i tutores.
Mestres de suport.
Equip Directiu.

Colònies: es caracteritzen per tenir com a objectiu la dinamització dels
grups, el joc lliure i l’exploració espontània i autònoma del grup. Està
organitzada, íntegrament, pel grup de mestres que acompanya als grups i,
sobretot, busquen donar molt de temps als infants per a jugar i descobrir-se
entre ells i elles. Acostumen a ser una de les primeres experiències nocturnes
fora de la llar familiar o coneguda pels infants i, per aquesta raó, el número
de nits és molt reduït a l’inici.

Tutors i tutores.
Equip de Cicle.
Equip Directiu.

Camps d’Aprenentatge: tot i que el joc lliure i l’activitat autònoma continua
sent important, aquestes estades també tenen objectius d’aprenentatge més
significatius i contextualitzats. Normalment, busquen oferir un entorn o
submergir-se en contextos que no són els habituals a la nostra escola i que
ofereixen un contrast interessant i nodridor als infants.

Tutors i tutores.
Equip de Cicle.
Equip Directiu.
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6. FUNCIÓ DE COHESIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Horari integrat amb el Treball del Cos, la Música i l’Art: esquema horari
teòric que té com a objectiu donar visibilitat al munt d’oportunitats que
tenim, al llarg del dia i de la setmana, per introduir activitats curtes i
quotidianes que activen processos artístics, corporals i de moviment com a
recurs per a la tutoria o qualsevol especialitat. Amb aquest horari es pretén
que les persones tutores i també especialistes sentin que fer servir l’art pot
ser una GRAN OPORTUNITAT per qüestions tan senzilles i, al mateix temps,
fonamentals com les següents:
- Indicar canvis de ritmes i rutines.
- Introduir temes, elements i processos d’aprenentatge.
- Fer un tancament d’una activitat, d’un procés o del propi dia.
- Activar el cos, l’atenció i la concentració.
- Tornar a la calma.
- Fer canvis de ritme en el dia a dia.
- Generar una seqüència temporal lògica i fluida al llarg del dia.
- Baixar la tensió.
- Relaxar-se.
- Nodrir els aprenentatges.
- Oferir nous punts de vista sobre temes significatius.

Tutors i tutores.
Mestres Especialistes.
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7. FUNCIÓ COORDINACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunions amb l’equip de migdia: trobades de les
tutores i dels tutors de cada grup amb les persones
referents de migdia. S’acostumen a fer dos cops
durant el curs però, si es necessita dur-ne a terme
alguna altra, també es poden convocar més
trobades.

Tutors i tutores.
Equip de Migdia.

Reunions interprofessionals: trobades amb
professionals externs a l’escola com, per exemple,
psicòlegs o psicòlogues, psicopedagogs o
psicopedagogues, logopedes, etc. Poden
intervenir, en els casos que sigui necessari, les
persones especialistes d’educació especial, l’EAP,
l’Equip Directiu o qualsevol membre de la CAD.

Tutors i tutores.
Mestres d’Educació Especial.
Equip Directiu.
EAP.
CAD.
Professionals externs.

Seminari primària-secundària: seminari organitzat
pel CRP de la zona on es coordinen els darrers
cursos de la primària (cinquè i sisè) amb els primers
cursos de la secundària de la zona (primer i segon
de la ESO). Des de l’escola intervenen els tutors i
les tutores de sisè i la Cap d’Estudis.

Tutors i tutores de sisè.
Cap d’Estudis.
CRP.

8. FUNCIÓ D’AVALUACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

Revisió de la documentació traspassada per tal de fer una avaluació inicial del
grup (Veure funció Traspàs d’Informació de més endavant i la Carpeta del
tutor o la tutora): a l’inici de curs i, amb el suport de la Cap d’Estudis a les
trobades quinzenals, el tutor i o la tutora ha de revisar la informació rebuda del
curs anterior i fer-se una composició del grup i dels individus en funció de la
mateixa.

Tutors i tutores.
Caps d’Estudis.
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8. FUNCIÓ D’AVALUACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

Proves d’Inici de Curs: aquestes proves permeten fer una diàgnosis de l’estat del Tutors i tutores.
grup a nivell d’aprenentatges, però també permet al tutor o a la tutora vincular-se Suport de l’Equip de
i generar una acció més individual amb cada infant.
Mestres.
Equip Directiu.
Graelles d’Avaluació Individual i de Grup: graelles que permeten el treball per
objectius a nivell de grup i també a nivell individual. Van lligades les unes amb les
altres i es comparteixen durant les Sessions d’Avaluació.

Tutors i tutores.
Equip Directiu.

Preparació Graelles: les graelles s’omplen o es reflexionen amb la la Cap
d’Estudis durant les trobades quinzenals abans de cada sessió d’avaluació. La
primera d’elles s’omple quan ha passat un mes de l’inici del curs, després d’haver
fet una avaluació inicial del grup.

Tutors i tutores.
Caps d’Estudis.

Sessions d’Avaluació: es convoca per part de l’Equip Directiu.
- A infantil hi ha dos moments d’avaluació al llarg del curs. A primària hi ha tres
moments d’avaluació. Cada moment, en general, compta de dues sessions.
- Les avaluacions s’organitzen de tal manera que en una primera sessió es parla
del grup i a la segona sessió es parla de cada infant.
- Les sessions tenen una durada de dues hores (aproximadament) i, en moltes
ocasions, s’han d’allargar.
- Les Sessions d’Avaluació es regeixen per una normativa que té com a eix
principal el facilitar una comunicació positiva.
- Les graelles es comparteixen amb tot l’Equip de Cicle i, durant la sessió, totes
les persones poden fer aportacions.
- A aquestes sessions hi poden acudir altres professionals que es convoquin de
forma extraordinària.

Tutors i tutores.
Equip de Cicle.
Equip Directiu.

Valoracions de cicle i etapa: tot i que es poden realitzar en qualsevol moment,
les més habituals són les que es duen a terme a final de curs . Són valoracions
que es fan a través de dinamitzacions i que permeten avaluar la PGA i altres
qüestions que han sortit al llarg del curs i que potser no estaven previstes en
aquest document inicial. S’acostumen a fer en Equips d’Etapa.

Equip d’Etapa.
Equip de Coordinació
i Equip Directiu com
a dinamitzadors.

Desplegament de l’Àmbit d’Educació en Valors i la seva avaluació per part
dels tutors i de les tutores: (en construcció) desplegament d’aquest àmbit
curricular amb les seves orientacions pertinents.

Grups de Currículum.
Equip de
Coordinació.
Tutors i tutores.

Revisió de la Documentació Associada: al llarg del temps i de l’evolució del
projecte, la revisió de la documentació associada a l’Acció Tutorial és molt
necessària per anar evolucionant.

Equip de Coordinació
i Equip Directiu amb
el suport del claustre.
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9. FUNCIÓ D’ORIENTACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Reunions orientatives a grups de famílies: són reunions formatives a grups
de famílies concretes en els quals ha pogut sorgir una inquietud o una
dificultat concreta en relació a l’educació dels seus fills o de les seves filles.
Per exemple, quan a un grup de famílies se li ha d’explicar un canvi en la
dinàmica que no estava previst (increment de sortides, canvis en els horaris
substancials, canvi d’una tutora enmig d’un curs, etc).

EAP.
Equip Directiu amb el
suport dels tutors i de les
tutores.

Reunions orientatives a una família en concret: ve per petició de la família
o perquè es detecta una dificultat en un infant concret; l’equip es reuneix per
orientar a la família en aspectes que la poden ajudar. Per exemple, alguna
família té dificultats per a posar límits o no sap com regular la son del seu fill
o filla o hi ha algun problema concret amb el control d’esfínters. També pot
passar que una família necessiti orientació per tal de poder explicar al seu fill
o a la seva filla que es volen separar; o tenen dubtes sobre l’escolarització a
la secundària dels seus fills o filles.

Tutor i tutora.
Mestres d’Educació
Especial.
Equip directiu.
EAP.

Trainings: activitat pensada per a sisè de primària que permet orientar de
manera molt específica i sistematitzada a l’infant en relació als aprenentatges
i les proves de Competències Bàsiques. És una espècie de simulacre. No
només s'anticipa i s’orienta en relació als continguts de la prova, sinó que
també s’acompanyen les emocions i sentiments que els pot generar aquesta
actuació.

Tutors o tutores de sisè.
Mestra d'Educació
Especial.
Mestres especialistes.
Equip Directiu.

Processos de final de sisè: processos que plantegen en els dos grups de
sisè punts d’interès en relació a la secundària i a altres canvis vitals
fonamentals. Els infants s’agrupen per punts d’interès i finalitzen fent una
presentació a les famílies.

Tutor o tutora de sisè.
Mestra d'Educació
Especial.
Cap d’Estudis.

Col·laboració Fundació Vicky Bernadet: cada any, a quart i sisè, es duen a
terme dues xerrades per orientar i prevenir les relacions abusives. Les
xerrades de sisè poden estar inscrites en els processos que descrivíem
anteriorment.

Tutors i tutores de quart i
sisè.
Cap d’Estudis.
Fundació Vicky Bernadet.

Guies d’orientació: són les guies que serveixen per orientar a l’infant en una
determinada tasca. L’ajuda a seguir uns passos i a saber què s'espera d’ell. Es
poden aplicar a una activitat concreta d’una àrea com la música o a una
sortida a la natura. Aplicables a totes les edats, però és més oportú a partir
de segon.

Tutors i tutores de segon a
sisè.
Mestres especialistes.
Cap d’Estudis.
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10. FUNCIÓ DE TRASPÀS D’INFORMACIÓ
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

Carpeta del tutor o la tutora: carpeta amb informació confidencial de l’alumnat
que es guarda a l’ambient en un armari que es tanca amb clau i a la qual no pot
tenir accés cap infant. El que conté aquesta carpeta és el següent:
- Fulls de dades de cada alumne o alumna.
- Fulls de medicacions de cada alumne o alumna.
- Full d’informacions traspassades del curs anterior.
- Autoritzacions de recollida de cada infant.
- Les actes de grup del tercer trimestre de cada curs.
- Les actes de l’ESFERA de cada grup del tercer trimestre de cada curs.
- Plans Individualitzats dels infants que en tinguin.
- Documentacions de processos realitzades en cursos anteriors.
- Els fulls d’anàlisis de riscos.

Tutor i tutora.
Mestra d’Educació
Especial.
Cap d’Estudis.

Actes de reunions amb famílies: registre dels temes i dels acords més
importants de les reunions amb les famílies al llarg del curs. Aquestes actes
queden recollides a l’ordinador en una carpeta concreta.

Tutor i tutora.

Traspàs d’informació d’una persona tutora a una altra: reunions que es duen
a terme al setembre amb informació de traspàs fonamental. Normalment, es fa
entre persones tutores, però també pot fer aquest traspàs un membre de la
CAD o de l’Equip Directiu. En alguns casos especials, aquest traspàs es duu a
terme al juny. En circumstàncies normals, té associada una documentació

Tutors i tutores.
CAD.
Equip Directiu.

Traspàs d’informació de la primària a la secundària: reunions que duen a
Tutors i tutores de sisè
terme els tutors i les tutores de sisè amb els instituts on aniran els infants. Durant i CAD (EAP inclòs).
aquest traspàs també hi són presents membres de la CAD (inclòs l’EAP) per tal
d’aprofundir en infants concrets.
Traspàs d’informació a les famílies: traspassos d’informació que es duen a
terme quan s’han realitzat actuacions extraordinàries: una trobada amb l’Equip
Directiu, una sortida a un lloc inusual, una exploració de l’EAP, etc.
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11. FUNCIÓ DE COMIAT
PRÀCTICA O ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

Entrada relaxada i comiat a infantil: pràctica que permet cuidar la
transició entre la casa i l’escola i que la família es pugui acomiadar d’una
manera serena de l’infant. També permet una rebuda individualitzada per
part del tutor i de la tutora i poder observar com ve l’infant i el que
necessita amb més deteniment (també es podria incloure a les funcions
d’acollida, acompanyament i seguiment).

Famílies.
Tutors i tutores d’infantil.

Comiats d’infants al llarg del curs: en el cas que un infant marxi durant el Tutors i tutores.
curs, es duu a terme algun acte que ho commemora.
Comiats d’alumnes de pràctiques, voluntàries o voluntaris i mestres al
llarg del curs: en el cas que algun alumne de pràctiques de grau de
mestre, voluntari o voluntàries, mestre o mestra, o educador o educadora
o acompanyant de migdia, marxi se li fa un comiat en el sí del grup.

Tutors i tutores.

Activitats de tancament i comiat del curs a tots els nivells: activitats
que es programen a nivell per fer un tancament simbòlic del curs i, en el
cas que hi hagi comiats d’infants o mestres, també es fa algun acte que
ho commemori.

Tutors i tutores.
Equips de Nivell.

Ritual de pas d’infantil a primària: l’equip directiu activa l’organització
d’aquest ritual que, amb molta cooperació de les famílies, se cel·lebra al
pati de l’escola amb la presència de les famílies i d’altres infants de
l’escola que donen la benvinguda als infants que passen de l’etapa
d’infantil a la de primària.

Equip d’Infantil i de Cicle
Inicial.
Famílies.
Equip Directiu.

Ritual de pas de primària a secundària: l’Equip Directiu activa
l’organització d’aquest ritual que, amb molta cooperació de les famílies,
se cel·lebra al pati de l’escola. Té un alt grau d’intimitat i no es convida a
cap infant ni a cap família que no estigui estretament vinculat amb el
grup. Consta de tres moments:
- Un moment íntim de comiat individual.
- Un moment d’obertura a tots els adults i adultes que han passat per la
vida d’aquests infants.
- Un moment de menjar i cel·lebració més informal.

Equip de Sisè.
Famílies.
Equip Directiu.
Adults i adultes que han
participat de l’escolarització
d’aquests infants.

Viatge de final de curs de 6è: l’objectiu principal és treballar el comiat
de sisè i el donar temps i espai per a parlar i aprofundir en les relacions.
Tot i això, l’experiència viscuda d’autogestió del propi viatge també ha
resultat interessant. Els infants, al llarg del curs i amb la cooperació de les
famílies, fan esforços per aconseguir els diners per a poder viatjar.

Equip de Sisè.
Famílies.
Equip Directiu.
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Seguiment i avaluació

El seguiment i avaluació que plantegem contempla les següents dimensions:
•
• L’avaluació de l’infant i del grup d’infants en relació a l’Acció Educativa que han rebut.
• L’avaluació i revisió del present Pla d’Acció Tutorial i l’impuls a la reflexió d’equip que
això ha de generar.
A continuació exposem els nostres plantejaments en relació a aquestes dues dimensions.

L’avaluació de l’infant i del grup.
Com hem vist a l’apartat anterior, l’avaluació de l’Acció Tutorial i els seus efectes en un
infant en particular i al grup en el qual s’inscriu, s’avalua al llarg del curs en diversos
moments i és el fruit d’un conjunt ampli d’accions, pràctiques i de la intervenció
d’agents molt diversos.
Tot i això, fem una mica d’èmfasi a una pràctica concreta, la de l’avaluació, per a poder
aprofundir l’Acció Tutorial des d’un aspecte particular. En aquest sentit, ens sembla
important relacionar i vincular, d’una forma estreta, l’Acció Tutorial amb el currículum
i amb el desplegament de competències que tenen un pes, en el nostre context social i
cultural, cada dia més important.
L’avaluació inicial, el seguiment i l'avaluació final d’aquesta Acció Tutorial és una acció
que centralitza el tutor o la tutora amb el suport, l’orientació i la cooperació de la
resta de mestres de l’equip i també d’agents externs.
Les decisions finals que es prenen en relació a aquesta avaluació són col·legiades i es
prenen a les Comissions d’Avaluació consensuades per tot l’equip recollint informacions
escolars, però també pròpies d’altres àmbits i de les informacions aportades també per la
família.
Les decisions queden recollides a les nostres actes d’avaluació i es traspassa la
informació d’un curs a un altre. Un dels àmbits on tota aquesta Acció Tutorial acaba
reflectint-se de forma més evident és en l’Àmbit d’Educació en Valors. En aquest sentit,
un infant pot necessitar un Pla Individualitzat per a poder accedir als aprenentatges
d’aquest àmbit degut a diferents dificultats i és, en aquests casos, quan des de l’equip es
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faran també suggeriments i recomanacions per ajudar a aquest infant a poder assolir
un bon nivell competencial.
Un altre àmbit curricular on queda reflectida l’Acció Tutorial és en l’Àmbit d’aprendre a
aprendre on queden establertes les estratègies i competències que l’infant ha d’haver
adquirit al final de l'escolarització en el nostre centre. En aquest sentit, també es poden
realitzar adaptacions, plans individualitzats i les nostres decisions col·legiades queden
reflectides a nivell administratiu a les Actes d’Avaluació del final de cada cicle (segon,
quart i sisè de primària).
Vincular l’Acció Tutorial als àmbits d’Educació en Valors i d'Aprendre a Aprendre pot
semblar, en un sentit, reduccionista. No obstant, com a equip ens sembla que ens
permet tenir una sèrie d’eines, criteris i continguts a través dels quals es pot
concretar l’Acció Tutorial per tal de ser observada i avaluada. I és que la tasca docent
s’omple de rigor quan més evidencies i criteris poden ser recollits; i les competències i
criteris d’avaluació que ens faciliten aquests àmbits ens semblen una gran unitat
d’anàlisis.
Per a fer aquesta observació i avaluació comptem amb diverses estratègies que
especifiquem a continuació. Aquestes estratègies, però, posen la part vivencial en primer
terme ja que els valors, igual que les emocions, s’han de posar en pràctica i traduir en
accions. No es tracta del que diem, sinó del que fem; i en això s’ha d’incidir amb
molta fermesa:
• Observació directa de les actituds i accions que duu a terme l’infant i el grup.
• Observació i anàlisis, directa i indirecta, de les relacions i dels valors que imperen en el
sí del grup.
• Tutories individualitzades, entrevistes i converses en grups reduïts.
• Sociogrames.
• Entrevistes amb les famílies.
• Converses a l’assemblea.
• Propostes o activitats que treballen aprenentatges competencials de l’àmbit d’Educació
en Valors.
• Propostes o activitats que treballen aprenentatges competencials de l’Àmbit
d’Aprendre a Aprendre.
• Recull o dietari de situacions, accions, etc.
• Recull de reflexions individuals i col·lectives.
• Registre fotogràfic.
• L’estudi de casos.
• Dinàmiques de grups.
• Converses compartint aspectes relacionats amb l’aprenentatge individual i col·lectiu.
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És cert que l’Avaluació dels infants ha de ser formativa i contínua, i pensem que a la
nostra escola, amb tot els plantejaments d’Acompanyament Emocional, el treball en
valors és perenne i es manté viu en la nostra quotidianitat d’una forma implícita i
explícita.
Els conflictes quotidians són moments per aturar-se, escoltar i elaborar possibles
solucions, amb la cooperació de les persones implicades; i la quotidianitat tant present
dels processos d’aprenentatge sembla que no necessiti res més.
Tot i així, com hem dit en punts anteriors, convé marcar moments d’aturada i de
reflexió que facilitin la recerca de noves estratègies i que aquestes reflexions passin a ser
escrites per a poder ser compartides i contrastades.
Anem, a continuació, a observar quins són aquests moments d’avaluació i de reflexió
conjunta:
MOMENTS
D’AVALUACIÓ

OBJECTIU

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA

Primer Trimestre: Fer un diagnòstic del grup i dels
inicial.
individus.

Es fa un anàlisis de tota la informació
de traspàs recollida a inici de curs i
de les primeres observacions (actes,
carpeta del tutor o de la tutora, etc).
S’especifiquen els objectius de
treball en una acta que es
comparteix en la sessió d'avaluació
pertinent.

Segon Trimestre:
seguiment.

Fer el seguiment del grup i de l’estat A partir de les evidències recollides
dels objectius que s'han plantejat
al llarg dels mesos, es fa una primera
arran de l’avaluació inicial.
valoració que es recull en l’acta
d’avaluació del segon trimestre.

Tercer Trimestre:
final.

Valorar el procés seguit i prendre
decisions de cara al proper curs.
Aquesta avaluació determina, a nivell
de grup, intervencions específiques,
però també qüestions individuals
com, per exemple, dur a terme un PI.
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Per acabar, compartir que l’Acció Tutorial contemplada des d’un lloc que permet avaluar
l’infant i el grup en el seu desplegament relacional i afectiu i el seu compromís amb el seu
aprenentatge i els valors socials i ètics, ens permet desplegar una eina fonamental per a
garantir l’equitat. I és que un infant que actua d’una manera responsable i conseqüent
és un infant que compta amb un benestar intern que, sense cap mena de dubte, podrà
superar els obstacles que es trobi a la vida i dotar-la de sentit. I això ha de ser accessible
a tots els infants de forma universal.

L’avaluació del Pla d’Acció Tutorial i la Reflexió
d'Equip.
Tal i com exposem en el present document i en el nostre Projecte de Centre, els nostres
fonaments psicològics i pedagògics es basen en el paradigma socioconstructivista que
considen l’individu com a part activa del seu procés d’aprenentatge al llarg de la vida.
En aquest sentit, la institució també es considera com a part activa d’aquest
aprenentatge ja que la possibilitat de garantir la qualitat del benestar i els
aprenentatges dels infants es basa, en gran mesura, en la capacitat de l’escola per
adaptar-se als canvis i, al mateix temps, en la possibilitat de transformar-se.
Això implica revisar i actualitzar la documentació pròpia de l’escola com, per exemple, el
present Pla d’Acció Tutorial que es va presentar al setembre del 2020 i va ser aprovat
pel claustre amb data 15 de gener de 2021, recollint els suggeriments, canvis i
modificacions de totes les persones.
Per tal de poder orientar l’avaluació, oferim una sèrie de guies que, sobretot, faciliten la
reflexió d’equip i el progressiu aprenentatge de totes les persones implicades a l’hora de
dur a terme una Acció Tutorial, cada dia, de major qualitat.
Aquestes guies guarden una estreta relació amb els objectius plantejats al punt 2
d’aquest document.
Els objectius d’aquesta avaluació, per tant, són els següents:

• Valorar el PAT en relació als seus plantejaments bàsics.
• Valorar la funcionalitat i l’eficàcia del PAT en relació a la seva aplicació a nivell parcial i
total.

• Detectar accions o pràctiques que cal revisar, aprofundir, intensificar, transformar,
renovar, etc.

• Detectar noves dificultats, oportunitats i problemes relacionats amb l’Acció Tutorial
que no hagin estat detectades en aquest PAT o les noves que vagin sorgint.

• Detectar i registrar noves accions o pràctiques que puguin facilitar la resolució de
noves dificultats, oportunitats o problemes.
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• Enriquir l’Acció Tutorial de forma general o particular.
• Facilitar la reflexió de l’equip en relació a l’Acció Tutorial.
El full de ruta per a dur a terme aquesta avaluació és el següent:
• El Pla d’Acció Tutorial consta d’una revisió formativa al llarg del curs on, a través de les
circumstàncies, l’aplicació quotidiana i les reflexions freqüents que es duen a terme als
Equips de Cicle, la CAD, l’Equip de Coordinació i l’Equip Directiu, es van anotant i
revisant qüestions que surten reflectides en el present document.
• A final de curs, amb les valoracions d’etapa, s’anotaran les modificacions i les accions
que es puguin incloure i que afectin al PAT, deixant constància de les mateixes a la
Memòria Anual.
• Les noves propostes s’estudiaran, consensuaran i aprovaran per tot el professorat.
• I, després de ser aprovades pel Consell Escolar, s’incorporaran al PAT per al proper
curs.

Guia en relació a l’Avaluació del propi Pla d’Acció Tutorial:

FUNCIONALITAT DEL PROPI PLA
D’ACCIÓ TUTORIAL

Assoliment

Grau d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

És un PAT aprovat i consensuat pel Claustre.
Es fan lectures del PAT a nivell individual i
d’equip.
Orienta la pràctica en general.
És un document de consulta.
Facilita recursos i una guia al tutor o a la
tutora i a la resta de l’equip.
Orienta sobre l’aprenentatge dels valors
socials i cívics al grup.
Orienta sobre el desplegament d’algunes
propostes de l’Àmbit d’Aprendre a
Aprendre.
Es duen a terme les pràctiques que consten
dins d’aquest pla.
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FUNCIONALITAT EN RELACIÓ A L’INFANT COM A
INDIVIDU.

Assoliment

Grau
d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

Afavoreix la recollida significativa d’informació sobre
l’infant.
Afavoreix l’acollida de l’infant.
El tutor o la tutora pot establir un vincle afectiu individual
que conté i limita, però que també és proper i facilitador.
L’infant elabora un sentit i compromís amb el seu propi
aprenentatge.
L’infant desenvolupa actituds que faciliten la convivència.
L’infant desplega estratègies de coneixement personal i
d’acceptació i respecte per les seves possibilitats i límits.
L'infant desplega estratègies de coneixement dels i de les
altres i de recursos de relació tot potenciant actituds
d’acceptació i respecte envers la diferència i l’alteralitat.
Permet que es vetlli pel procés d’aprenentatge individual.
L'infant és acompanyat en finalitzar els cursos, els cicles,
les etapes i es generen informacions pertinents per a
garantir els traspassos i les coordinacions de màxima
qualitat.
Facilita que es comparteixi amb l’infant informació
pertinent i anticipant qüestions rellevants.
Permet que es comparteixin els objectius i el sentit de
l’aprenentatge així com els processos d’avaluació.
Facilita recollir informació i vincular-se amb espais propis
de la vida domèstica de l’infant.
L'infant desenvolupa les competències pròpies de l’Àmbit
d’Educació en Valors.
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FUNCIONALITAT EN RELACIÓ A LA
FAMÍLIA

Assoliment

Grau d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

Facilita que la família se senti acollida i
escoltada. Permet que tots els membres de
la Unitat Familiar Nuclear es facin presents a
l’escola.
Facilita que s’estableixi un vincle i una
comunicació professional, però proper i
proactiu.
Permet compartir amb la família el sentit de
l’escola.
Es potencia que la família pugui ser
orientada en relació als seus neguits i
dubtes.
Afavoreix la trobada formal, confidencial i
cuidada.
Fomenta que hi hagi comunicacions
alternatives a la trobada formal.
Permet que es confrontin punts de vista
diversos sobre l’infant.
Potencia que es legitimin les emocions i
sentiments de la família aportant contenció.
Facilita recursos a la família
Vetlla per acollir les aportacions i
suggeriments de la família.
La comunicació amb la família posa al centre
a l’infant.
Facilita el compartir objectius i el sentit de
l’aprenentatge i avaluació.
Facilita tenir present a la família.
La família és acompanyada en els finals de
cicle, etapa i en el seguiment al llarg de
l’escolaritat del seu fill o de la seva filla.
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FUNCIONALITAT EN RELACIÓ A LA
UNITAT DE VIDA (el grup).

Assoliment

Grau d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

Afavoreix l'acollida del grup.
Facilita la recollida d'informació pertinent
sobre el grup.
Afavoreix que els adults i les adultes
desenvolupin un vincle positiu amb el grup.
Facilita processos d’aprenentatge grupal de
diversa índole.
Facilita l’equilibri entre la individualitat i el
grup.
Potencia que tothom trobi el seu lloc al grup
i que no hi hagi alumnes que se sentin fora
d'ell o exclosos o excloses.
Es genera un teixit de grup que aporta
confiança i suport.
Potencia el companyerisme i no l’amiguisme.
Facilita que es pugui compartir informació
amb el grup i tenir-lo present.
Facilita l’avaluació de grup i el
desplegament del sentit de l’aprenentatge
del grup.
El grup és acompanyat en finalitzar els
cursos, els cicles i les etapes.
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FUNCIONALITAT DEL PROPI PLA EN
RELACIÓ A L’EQUIP

Assoliment

Grau d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

Afavoreix el treball en equip on s’impliquen
diferents mestres.
Es genera un coneixement més ampli de
cada infant, però també de cada grup.
Facilita la recerca de recursos conjunts i el
treball de l’Acció Tutorial de forma
interdisciplinària.
Afavoreix el compartir objectius de treball i
l'avaluació dels infants i dels grups.
Fomenta l’autocrítica i l'autoavaluació de
l’equip.
Genera espais de reflexió compartida.
Dona suport a l'Acció Tutorial.

FUNCIONALITAT EN RELACIÓ A LA
XARXA D’INSTITUCIONS I RECURSOS

Assoliment

Grau d’Assoliment

Assolit

Baix

No
Assolit

Mitjà

Alt

Genera un treball conjunt on s’impliquen
diferents professionals i serveis.
Facilita l’aportació de diferents punts de
vista sobre un infant o un grup.
Facilita la recerca de recursos i el treball
interprofessional.
És un document de consulta.
Genera espais de reflexió compartida.
Dona suport a l'Acció Tutorial i al seu
desplegament més ampli.
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• L’Acció Tutorial, a la nostra escola, s’inscriu en el paradigma socioconstructivista i
s'acull als principis i fonaments de la pràctica educativa que estan descrits en altres
documents de l’escola: Projecte Educatiu de Centre, Pla d’Atenció a la Diversitat i
Pla de Convivència.
• Seguint el paradigma socioconstructivista es busca, amb l’Acció Tutorial, que l’infant
sigui agent actiu del seu procés d’aprenentatge desplegant un compromís amb ell
mateix i amb el grup.
• Aquesta Acció Tutorial pauta un camí progressiu on l’infant va assolint i reafirmant la
seva individualitat per tal de poder passar del “jo” al “nosaltres” equilibrant les
necessitats individuals amb les grupals.
• L’Acció Tutorial busca garantir l’equitat educativa amb una expectativa alta d’èxit
educatiu.
• L’Acció Tutorial va lligada a la prevenció i a l’orientació ja que busca donar eines per la
vida i permetre l’aprenentatge al llarg de la mateixa.
• El grup, a la nostra escola, és concebut com una UNITAT DE VIDA orgànica, canviant i
amb capacitat de transformació.
• L’Acció Tutorial, des del nostre concepte, és una àmplia responsabilitat de totes les
persones de la comunitat educativa i de la xarxa de recursos de l'entorn i del propi
Sistema Educatiu.
• En aquesta acció hi estan implicats molts agents que actuen amb diferent intensitat,
però que afecten en tots els nivells.
• Els objectius del nostre plantejament en relació a l’Acció Tutorial es refereixen a
l’infant, la família, el grup, l’equip docent i la xarxa d’agents externs i altres
institucions rellevants.
• Les funcions que cobreix l’Acció Tutorial en el nostre centre són la d’acollida,
acompanyament, comunicació, anticipació, seguiment, cohesió, coordinació,
avaluació, orientació, traspàs d’informació i comiats.
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• L’Acció Tutorial és una acció de sistema, de societat i de cultura, tant a nivell micro
com a nivell macro.
• El Sistema d’Actituds que impulsa l’Acció Tutorial es caracteritza per potenciar la
proacció, l’anticipació, la transversalitat de les accions, la planificació, la
professionalització i la rigorositat.
• Les accions, pràctiques i intervencions serveixen per a cobrir diferents funcions i, com
s’ha pogut veure al llarg del document, l’Acció Tutorial a la nostra escola té un ampli
radi d’intervenció pràctica.
• L’avaluació vinculada a aquest pla d’Accitó Tutorial contempla dues vessants:
l’avaluació de l’infant i del grup i l'avaluació del propi pla.
• L’avaluació de l’infant i del grup està vinculada al currículum. Les decisions que es
contemplen són consensuades a les Comissions d’Avaluació, que són un òrgan
col·legiat, i consten a les nostres actes.
• Els àmbits on es veu reflectida més intensament l’avaluació de l’Acció Tutorial és
l’Àmbit d’Educació en Valors i l’Àmbit d’Aprendre a Aprendre. Les competències
que es contemplen en aquests àmbits i els criteris d’avaluació corresponents són una
unitat d’anàlisis molt pràctica.
• L’avaluació del Pla d’Acció Tutorial pretén facilitar la reflexió de l’equip i ser un
impuls de millora.
• Es preveu que a les valoracions d’equips d'etapa es recullin les aportacions vinculades
per anar-les incorporant en el Pla d’Acció Tutorial quan més convingui.
• Existeixen una sèrie de guies d’orientació per a facilitar aquesta avaluació i la
necessària reflexió d’equip.
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