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A qui 
s’adreça?

• És un dels eixos vertebradors de l’acció educativa, inclou les 
accions que promouen l’acompanyament personalitzat de 
l’alumnat. 
• En formen part també l’atenció educativa inclusiva, l’acció 

tutorial i en el cas de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria, inclou també l’orientació acadèmica i 
professional.

S’adreça a tot l’alumnat.

• Garantir el desenvolupament integral de l'alumne o 
alumna. 
• Acompanyar-lo en l'autoconeixement, l'autonomia i la 

presa de decisions. 
• Proposar estratègies que li permetin autoregular-se per 

aprendre més i millor. 
• Incorporar accions educatives relatives al seu futur 

acadèmic i professional.
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• A través de l'acció tutorial, per a l'assoliment de les 
competències personals, emocionals i socials de l'alumnat. 
• Amb un seguiment individual de l’alumne o alumna que fan 

totes les persones docents. 
• A través de la funció docent orientadora, a l’educació 

secundària obligatòria. 
• Amb la implicació de l'alumne o alumna en el propi procés 

d'aprenentatge i en la descoberta d'un mateix.

Com?

Per a què?

Què és?
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• Vetllar pel desenvolupament personal de l’alumnat, el seu 
benestar i l’assoliment progressiu de les competències. 
• Comunicar-se i col·laborar amb les famílies en aquest 

desenvolupament. 
• Actualitzar i gestionar el full de seguiment intern.

• A segon d’ESO: informe sobre el grau d'adquisició de les 
competències corresponents i, si escau, proposta per 
continuar la seva formació a través d'un programa de 
diversificació curricular o excepcionalment un cicle 
formatiu de grau bàsic. 

• A quart d’ESO: proposta sobre les diferents opcions de 
continuïtat formativa, acadèmiques o professionals. En el 
cas de l’alumnat amb un pla de suport individualitzat, 
s’haurà d’incloure un pla de transició als estudis 
postobligatoris.
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Tot l'equip docent, coordinat per la persona tutora i en 
col·laboració amb l'especialista d'orientació educativa del 
centre.

Es fa a tots els cursos d’educació secundària obligatòria, amb 
les especificacions següents:

Qui hi 
intervé?

Funcions 
de la 
persona 
tutora

El consell 
orientador
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