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Comelles (2002) 

És l'acció formativa d’orientació i ajuda que el professor-tutor i la resta 
d’equip docent realitzen en els àmbits personal, escolar i professional, 
al mateix temps que exerceixen la seva funció docent 

Álvarez (2006) 

És el conjunt d’activitats educatives impartides 

per tot el professorat d'un grup d’alumnes amb la 

finalitat d'optimitzar el desenvolupament de 

l’alumnat en tots els seus aspectes. 

Bisquerra (2006) 

És la gran estratègia metodològica per assegurar 

l’orientació i l’acompanyament adult i educatiu 

dels processos d’aprenentatge i desenvolupament, 

tant a nivell personal com grupal. 

Longàs i Molla (2007) 

És l’engranatge participatiu dels diferents agents 
educatius que participen en l’educació de l’alumnat, 
i amb l'objectiu final d'incidir en l’alumnat, el seu 
creixement personal, el seu encaix en al societat i la 
construcció de la realitat que l’envolta 

Giner i Puigardeu (2008) 

... l'acció tutorial és el conjunt d'accions 

educatives que contribueixen al 

desenvolupament de l'alumnat mitjançant: el 

seguiment del seu procés d'aprenentatge, 

l'orientació personal acadèmica, l'orientació 

personal professional potenciant la seva 

autonomia, potenciant la seva maduresa, 

potenciant la presa de decisions coherents i 

responsables ... per tal que tot l'alumnat 

aconsegueixi un major creixement personal i 

integració social 

Què FA un/a Bon/a Tutor/a 



TUTOR/A 

Alumnat 

Famílies Docents 
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La persona de referència de l’alumne, amb qui estableix 

un vincle educatiu i que l’acompanya en el seu creixement 

personal, educatiu i professional, durant un temps de la seva 

vida de vital importància , per tal d’aconseguir potenciar el 

millor d’ell mateix.  

El referent i coordinador de l’equip docent del seu grup-

classe.  

El referent i coordinador amb la família. 

Atenció individual 

Coordinació amb l’equip docent  

L'acció tutorial sempre s'ha d'ajustar al 

PEC, PCC i elPAT 

Seguiment acadèmic 

Traspàs d’informació 

Generar documentació 

Dinamitzar grup 

Mantenir viu el PAT 
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Coneixements 

Actituds 

Esforç 

Informàtica 

Empatia Compromís 

Entusiasme 

Idiomes 

Tolerància al fracàs 

Responsabilitat Motivació Sentit de l’humor 

Optimisme Comunicació 
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Dinàmica de Grups 

Mediació 

Responsabilitat 

Dinamisme 
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V= (C+H) x A 



Què té un/a bon/a tutor/a? 

Nexe amb 
EQUIP DOCENT 

MOTIVADOR I 
DINAMITZADOR CARACTERÍSTIQUES 

BÀSIQUES 

ÉS PROFESSIONAL 
Evita implicar-se personalment 

ÉS MEDIADOR 
Fa de pont  

ESCOLTAR 

VOCACIONAL 

REFORÇAR ASPECTES POSITIUS 

MODEL DE REFERÈNCIA 
   

Professorat 

Alumnat 

Famílies 

BON/A 

TUTOR/A 

TREBALLA ACOMPANYAT 

individualmentL 

Grupalment 

Coherent 

Autocrític/a 

TRANSMISSIÓ DE VALORS 
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*Sostenible 

*Eficient 

*Preval l’objectiu 

 

*Redueix el consum 

*Consciència de l’impacte 


