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1. Introducció.

Este Pla d'Acció Tutorial (PAT), aprovat pel Consell Escolar del Conservatori “Josep

Climent” d'Oliva en la seua reunió del dia 30 d’octubre de 2008, ha sigut elaborat seguint

els continguts establits en   el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i  el  Reglament de

Règim Intern (RRI).

L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribuïxen a desenrotllar i

potenciar  a  través  de  l'estudi  musical  les  capacitats  de  l'alumnat,  orientant-los  per  a

aconseguir maduració i autonomia i els ajuda a prendre decisions en vista de les opcions

posteriors. És el conjunt de totes aquelles activitats d'acollida, d'integració, d'orientació

i coordinació pedagògica en els àmbits curriculars i professionals.

El  pla  d'acció  tutorial  del  Conservatori  Professional  de  Música  “Josep  Climent”

d'Oliva és un document que explica este procés de suport i d'orientació. Els continguts

d'este pla són coherents al marc general establit en el Projecte Educatiu de Centre  (PEC)

i el Reglament de Règim Intern (RRI).

En l'Acció  Tutorial està implicat de forma compartida tot l'equip docent, però és el

tutor qui ha de vetlar pel compliment dels objectius generals que va determinar el Pla

d'Acció Tutorial.

2. Justificació.

✔ És un dret de l'alumnat previst en la normativa vigent.

✔ És un deure del professorat. Correspon al professorat exercir les labors de tutoria,

responsabilitzar-se  de  l'atenció,  custòdia  i  control  de  l'alumnat  en  el  procés

d'aprenentatge.

✔ L'acció tutorial intervé directament en la millora de la qualitat educativa.

3. Principis de l'acció tutorial.

✔ És  un  instrument  que  servix  per  a  propiciar  el  descobriment,  la  formació  i

desenrotllament d'un mateix.

✔ És una ferramenta destinada a facilitar la formació artística de l'alumnat i el seu

desenrotllament en les ensenyances elementals i professionals.

✔ És  una  tasca  cooperativa  en  què  estan  compromesos  l'alumnat,  els  pares,  el
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professorat, els tutors i l'equip d i r e c t i u .

✔ És una part essencial  del procés global de formació.

✔ Està basada en la relació personal professorat-alumnat-família.

✔ Està integrada en el currículum.

✔ Té un caràcter preventiu.

✔ Potència l'autonomia personal i la singularitat de l'alumnat.

4. Estaments responsables.

Tot el professorat que participa en l'activitat formativa de l'alumnat del centre, així

com l'equip  directiu.

5. Funcions específiques.

5.1. Equip directiu.

✔ Informar dels criteris i organització de les proves d'accés en el Centre.

✔ Informar dels criteris i organització general  del Centre.

✔ Planificar l'acció tutorial general.

✔ Planificar les sessions avaluadores.

5.2. Tutor/a (relacionades amb l'alumnat/pares).

✔ Participar  en  el  desenrotllament  del  pla  d'acció  tutorial  i  en  les  activitats

d'orientació, davall la coordinació del Cap d'Estudis.

✔ Coordinar  als  professors  de  l'equip  docent  en  tot  el  referent  al  procés

d'aprenentatge d'un mateix alumnat.

✔ Organitzar i presidir les sessions d'avaluació del seu grup.

✔ Facilitar la integració de l'alumnat en el grup i fomentar en ells el desenrotllament

d'actituds participatives.

✔ Orientar i assessorar l'alumnat en els seus processos d'aprenentatge i sobre les

seues possibilitats acadèmiques i professionals.

✔ Col·laborar amb la Comissió d'orientació, en els termes que establisca la Direcció

d'Estudis.
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✔ Mediar davant de la resta del professorat i de l'equip directiu en els problemes que

es plantegen a l'alumnat de la seua tutoria.

✔ Informar els pares i mares, al professorat i a l'alumnat del grup al principi del curs

dels objectius, programes escolars i criteris d'avaluació, així com, al llarg de l'any de tot

allò  que  els  concernisca  en  relació  amb  les  activitats  docents  i  amb  el  procés

d'ensenyança i aprenentatge de l'alumnat del grup i de les avaluacions obtingudes.

✔ Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares, mares o tutors

legals de l'alumnat.

✔ Coordinar les activitats complementàries de l'alumnat del grup.

✔ Arreplegar les aspiracions, necessitats i consultes de l'alumnat.

✔ Informar l'alumnat a principi de curs dels seus drets i deures.

✔ Assessorar l'alumnat en l'elecció de les assignatures optatives, per tal d'aconseguir

una coherència curricular.

✔ Assessor en les convalidacions.

✔ Intentar  buscar  una  bona  coordinació  dels  horaris  generals  de  l'alumnat  per  a

optimitzar al màxim el seu temps d'estudi.

✔ Concertar el calendari d'entrevistes al llarg del  curs.

✔ Preparar,  planificar i assessorar les transicions d'un centre a un altre i orientar-ho

quant a diferents eixides professionals.

5.3. Tutor/a (relacionades amb els altres professors).

✔ Tindre coneixement del procés d'aprenentatge i de l'evolució personal de l'alumnat

en totes les assignatures que cursa.

✔ Ser  coherents  en  les  activitats  d'ensenyança/aprenentatge  i  les  activitats

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el seu procés d'ensenyança

✔ Responsabilitzar-se i coordinar les sessions d'avaluació de tot l'alumnat i elaborar

els informes corresponents.

✔ Informar  el  professorat  del  procés  d'aprenentatge  i  de  l'evolució  personal  de

l'alumnat en totes les assignatures que cursa.

5.4. Professorat (en relació a l'alumnat).

✔ Estar al  corrent de la situació personal de l'alumnat i  conéixer el  seu expedient
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acadèmic.

✔ Potenciar i coordinar la participació de l'alumnat en les activitats del centre.

✔ Establir i planificar objectius d'aprenentatge per als períodes de vacacions.

✔ Exposar els objectius, continguts i criteris d'avaluació del curs.

✔ Acollir  i  acompanyar  l'alumnat  en  el  centre  i  en  les  activitats  extraescolars

organitzades pel centre.

5.5. Professorat (en relació al tutor/a).

✔ Informar periòdicament dels processos d'aprenentatge de l'alumnat.

✔ Avaluar, junt amb el tutor/a, el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

✔ Comunicar les faltes d'assistència.

✔ Comunicar puntualment de les possibles incidències al tutor/a.

6. Horari de tutoria.

En l'horari  individual  de les activitats  complementàries  de còmput setmanal  del

professorat tutor/a es reflectiran dos hores de tutoria.  En una d'elles es realitzarà l'atenció

a alumnat, pares/mares, en l'altra es coordinarà l'equip docent. Els professors de classes

col·lectives també dedicaran dos hores a tutories. L'horari de tutories de tot el professorat

serà accessible a tota la comunitat educativa.

7. Calendari.

El calendari de reunions i la seua periodicitat serà establit pel professor tutor/a.

8. Acció tutorial.

L'acció  tutorial  es desenrotllarà durant  tot  el  curs.  Una de les primeres accions

tutorials és ajudar l'alumnat a què conega els espais del Centre, la seua ubicació i el seu

ús; també és molt important que, a més de conéixer el seu tutor i  professors, conega

l'existència  de professorat amb càrrecs específics de coordinació, i personal no docent

que incidixen en la seua vida escolar. Finalment, és necessari que l'alumnat tinga clar què

es farà durant el curs, com se li avaluarà i què  s'espera d'ell. També al principi de curs el
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professor/a tutor/a es presentarà a la família per a proporcionar esta informació inicial.

Trimestralment  el  professor/a  tutor/a  informarà  del  seguiment  del  procés

d'aprenentatge i del rendiment acadèmic de l'alumnat a la família.

En les sessions d'avaluació l'equip docent en la seua totalitat valorarà a l'alumnat i

serà el professor/a tutor/al responsable de transmetre per escrit (butlletí de qualificacions)

als pares/mares els acords que s'adopten. El professor/a tutor/a  emetrà un informe de

cada alumne en què constarà la valoració trimestral de l'alumne, les mesures de reforç

oportunes,  les  sessions  de  tutoria  amb  els  pares/mares  realitzades  i  les  faltes

d'assistència.

El  professor/a tutor/a  registrarà per  escrit  els  temes tractats  en les sessions de

tutoria.

Al final de curs es remetrà a Direcció d'Estudis els informes de cada alumne perquè

puguen  ser  utilitzats  pel  professorat  que  s'incorpore  novament  a  l'equip  docent  de

l'alumnat, en el curs següent.

En el CPM Oliva, s'ha constituït una Comissió d'Orientació formada per un sector

de  professors  membres  de  la  Comissió  de  Coordinació  Pedagògica.  Esta  Comissió

realitzarà labors de suport al professorat tutor/a en allò que s'ha relacionat amb:

✔ Proves d'ingrés i accés al CPM Oliva.

✔ Contingut  del  contingut  del  currículum  propi  de  les  Ensenyances  Elementals  i

Professionals de Música.

✔ Optativitat. Perfils formatius.

✔ Modalitats de Batxillerat.

✔ Convalidacions E. Professionals de Música/ESO/Batxillerat.

✔ Proves d'accés Conservatori Superior: continguts, itineraris, centres.

✔ Proves d'accés a la Universitat (PAU).

✔ Orientacions sobre l'ocupabilitat, futur professional, opcions.

9. Registres de l'acció tutorial.

És tota aquella documentació necessària per a la tasca tutorial. Constituïx documentació

bàsica la  següent:

Documentació acadèmica administrativa, que inclou:
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✔ Expedient acadèmic de l'alumnat.

✔ Llibre de qualificacions.

✔ Actes d'avaluació resultants de les sessions d'avaluació.

Documentació de registre de l'acció tutorial:

✔ Informes  individualitzats  de  les  sessions  de t u t o r i a .  El  professor/a  tutor/a

registrarà per escrit els temes tractats en les sessions de tutoria.

✔ Fitxes diverses (alumnat de nou ingrés, alumnat amb assignatures pendents,  etc.).

✔ Informes resultants de les sessions d'avaluació.

✔ Informes  resultants  de  les  entrevistes  dels  tutors  amb famíl ies.  El  professor/a

tutor/a registrarà per escrit els temes tractats en les sessions de tutoria amb les famílies.

10.Avaluació del pla d'acció tutorial.

Al  finalitzar  el  present  curs,  el  conjunt  del  Claustre  i  posteriorment  el  Consell

Escolar  avaluaran  el  grau  de  consecució  del  (PAT),  i  es  faran  les  modificacions

necessàries, si és necessari.

Esta valoració se centrarà en:

✔ El grau de contribució del PAT als objectius del projecte educatiu del Centre .

✔ L'adequació  dels  objectius  i  activitats  del  PAT als interessos  i  necessitats  de

l'alumnat.

La  periodicitat  de  revisió  serà  anual,  perquè  cada  nou  curs  el  PAT  estiga

completament actualitzat. Punts per a valorar:

✔ Aportacions del p r o f e s s o r a t .

✔ Aportacions de l’equip directiu.

✔ Aportacions del personal d'administració i  s e r v i c i s .

✔ Enquestes a l'alumnat.

✔ Enquestes a les famílies.

✔ Suggeriments per escrit sobre qüestions no reflectides en les enquestes.
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