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1. Principis generals de l'acció tutorial

L’acció  tutorial  a  la  llar  d'infants  té  un  doble  objectiu,  el  de  l’aprenentatge  i

l’emocional-afectiu. És important conèixer molt bé els infants per poder-los ajudar en el

seu desenvolupament integral.

Cada etapa evolutiva requereix una atenció diferent, en cada moment, cal donar les

eines, els moments, els espais, en definitiva, el temps per tal que les nenes i els nens

siguin capaços de ser autònoms, competents i sàpiguen gestionar les dificultats per poder

encarar el futur amb èxit.

 Principis:

· La tutoria i l’orientació dels infants formarà part de la funció docent. Totes les

persones  que  formen  part  de  l'equip  educatiu  poden  exercir  les  funcions

d'educadora-tutora quan correspongui.

· L’acció  tutorial  compromet  l’actuació  de  tots  els  professionals  de  la  llar  i

requereix  treball  en  equip  educatiu  d’acord  amb  una  programació  i  uns

organigrames.  També comporta  la  relació  amb cada infant  de l'estança,  la

relació amb el grup sencer i amb els altres infants de diferents estances.

· L’equip educatiu ha de decidir i programar els aspectes de treball prioritari per

tirar endavant els espais oberts, les propostes del jardí, en definitiva, tot el que

fa falta per donar als infants els espais i el material necessari perquè ells/es

experimentin i juguin lliurement. 

· Es  vetllarà  pel  procés  d'acolliment  inicial  de  tots  els  infants  i  també  pels

nouvinguts (relació amb el Pla d’Acollida).

· Contribuir a la formació integral dels infants i al  desplegament de totes les

seves capacitats.

· Afavorir el coneixement mutu entre l’infant i les educadores/mestres

· Valorar les característiques i necessitats dels grups d’infants i de cadascun en

particular, tot fent el seguiment del seu procés.
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· Fomentar l’intercanvi d’informació entre les famílies i la llar d'infants.

2. Normativa

• Decret Infantil 94/1992 (ordenació curricular de l’Ed. INF)

Cada grup tindrà un tutor que vetllarà per l’atenció individualitzada, pel seguiment 

del  grup  i  per  la  coordinació  entre  els  docents  que  intervenen  en  l’activitat  

pedagògica del grup. Així mateix el tutor vetllarà per la col·laboració mútua entre

la família i el centre.

• La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de contribuir, en col·laboració

amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes

intel·lectual,  emocional  i  moral",  com  indica  l'article  15  del  Decret  102/2010,

d'autonomia  de  centres,  i,  per  tant,  aquesta  acció  docent  ha  de  tenir  garantits

l'espai i el temps específics per treballar el currículum de manera que afavoreixi

l'aprenentatge  i  el  desenvolupament  de  l'autonomia  i  la  formació  integral  de

l'alumne.

3.Contextualització del centre 

És una llar d'infants municipal per tant, està regida per l'Ajuntament de Tarragona. Està

situada en un barri d'aquesta ciutat, exactament a l'oest. El barri es diu Bonavista. El 50%

de les  persones que hi  viuen són immigrants,  vénen de països com el  Marroc,  sud-

Àfrica,.... 

És una llar d'infants on, a banda del treball que s'ha de fer amb els infants per facilitar-

los les eines necessàries perquè puguin desenvolupar d'una manera autònoma les seves

capacitats i així aconseguir els descobriments per ells/es mateixos/es, també s'ha de fer

un treball social amb les famílies, ja que algunes són vulnerables pel tema econòmic i/o

social i cultural.
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4. Objectius generals i específics

L'objectiu general durant aquest període és contribuir al desenvolupament de les

capacitats que els permetran ser més autònoms i socialitzar-se, com ara el reconeixement

i moviment del propi cos, la parla, la relació amb els altres, etc.

Els objectius específics són els següents:

• Aprendre a ser un mateix: afavorir el desenvolupament integral de l’infant i la seva

educació emocional, social, en salut i en valors. 

- Reconèixer i valorar els orígens familiars, socials i culturals.

-  Aprendre  a  reflexionar  sobre  el  propi  “jo”,  coneixent-ne  les  característiques,

ressaltant-ne les qualitats i controlant-ne els aspectes negatius.

- Respectar-se a un mateix i als altres, utilitzant l’empatia per acostar-se als altres i

valorar la diferència com un aspecte enriquidor.

- Ser observador sobre el món que ens envolta, interessant-se per la societat i el

seu dia a dia, el medi ambient, les diferents cultures i, en general, allò que passa al

món.

- Fomentar hàbits saludables en relació amb l’alimentació, la son i  l´ús del temps

lliure

• Aprendre  a  ser autònom:  afavorir  l'autonomia  als  infants  a  partir  d'una

educadora/mestra competent, uns espais i uns materials adequats. 

• Aprendre a aprendre

- Fomentar els hàbits i les estratègies d’aprenentatge: espais, materials i actitud de

l'adult.

- Prevenir, detectar i seguir els infants amb dificultats d’aprenentatge i necessitats 

educatives especials.

- Ser conscient de la diversitat.

          - Implicar-se en els processos educatius dels infants.
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- Reflexionar sobre els processos d'aprenentatge dels infants i fer autoavaluació

 d’allò que es fa bé i d’allò que cal millorar individualment.

• Aprendre a comunicar-se

-  Donar  temps  als  infants  per  expressar-se  tan  verbalment  com  utilitzant  el  

llenguatge no-verbal.

- No jutjar als infants pels seus actes. Se'ls ha d'entendre i reaccionar davant dels 

conflictes mitjançant una entesa entre els afectats.

• Aprendre a viure junts

- Facilitar la integració i l’adaptació dels infants a la llar d'infants.  

- Afavorir la convivència i el respecte cap a tots els infants. 

- Educar en la inclusió, afavorint actituds que facin que tothom se senti membre 

de ple dret i obligació, respectat, reconegut i valorat.

5. Continguts

L'acció  tutorial  té  entre  les  seves  finalitats  la  de  prevenir-resoldre  problemes  que

poden afectar el desenvolupament de l'infant. 

Totes  les  educadores  són  responsables  d'observar  si  l'infant  té  un  correcte

desenvolupament. Ens basem amb l'observació del dia a dia i amb la comunicació que

tenim constantment amb les famílies a les entrades i a les sortides, les entrevistes,...

Per això, ens basem amb les nou capacitats del currículum d'infantil (el primer cicle):

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació,

tot adonant-se de les seves possibilitats.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge

positiva d'ell mateix i dels altres.

• Adquirir  progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb

seguretat i eficàcia.
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• Pensar,  crear,  elaborar  explicacions  i  iniciar-se  en  les  habilitats  matemàtiques

bàsiques.

• Progressar  en  la  comunicació  i  expressió  ajustada  als  diferents  contextos  i

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

• Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els

perills i aprendre a actuar en conseqüència.

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució

pacífica de conflictes.

• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

L'acció tutorial és:

– Processual, és a dir, ha d’estar planificada tenint en compte l'evolució dels infants

al  llarg del  curs i,  per tant,  adaptar-se als  canvis que experimenten a nivell  de

capacitats  i  interessos.  Això  significa,  també,  que el procés de recollida

d'informació i la comunicació amb les famílies han de tenir continuïtat en el temps

i no limitar-se a accions puntuals desconnectades entre si.

– Compartida entre tot l'equip educatiu. 

– Preventiva, amb la intenció d’avançar-se a l’aparició de dificultats. Les dificultats de

l’infant  poden  referir-se  a  qualsevol  modalitat  de  contingut,  per  això,  el  recull

d’informació que es fa a l’inici de curs té gran importància per a detectar els infants

que requereixen un suport especial o un seguiment més acurat.

– Adaptada a la diversitat de l’infant. L’acció tutorial ha d'ajudar a trobar el suport més

indicat a cada cas, aplicar-lo i revisar el seu funcionament, tant en l'àmbit individual

com de grup.
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– Oberta  als  diferents  agents  educatius,  com  la  família  dels  infants  o  els

professionals de les institucions amb què col·labora la llar d'infants. L’acció tutorial

és una activitat en què participen moltes persones i és important que ho facin de

manera coherent.  Es tracta, per tant,  d’incorporar a l’acció tutorial  l’opinió de la

família, el suport dels professionals del medi on viu l'alumne, el parer dels Equips

d’Assessorament   (EAP,  equip  psicopedagògic,...)  o  dels  professionals  de

l’assistència social, tot establint una pauta de col·laboració entre les famílies, les

educadores/mestres i els especialistes mencionats.

6. Planificació general d'actuació 

• Àmbit infants:

- Control d’assistència dels infants.

- Les coordinacions: on totes les educadores/mestres que estan a la llar poden donar

la seva opinió.

- Expedient de l’infant: on es recullen totes les dades significatives.

- Fitxa de dades bàsiques: en formalitzar la matrícula.

• Àmbit familiar

- Reunió d’inici de curs, per explicar el funcionament de la llar d'infants.

- Entrevista amb les famílies (abans que comenci l'infant). Hi ha un model establert

per al recull de dades (ANNEX ). En cas dels infants que tenen la família separada, el

progenitor  que  no  tingui  la  guarda  i  custòdia,  té  dret  a  rebre  informació  sobre

l’evolució del fill.  Si ho demana, pot concertar entrevistes amb el tutor i rebre una

còpia dels documents.

- Entrevista al desembre-gener per parlar de com han anat els primers mesos del

curs.

- Reunió amb les famílies (per estança) per informar de com està anant l'acolliment,

recordar les normes de funcionament,...
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- Carta de final de curs explicant l'evolució durant el curs, de l'infant.

- Reunió o entrevistes, si s'escau.

- Les reunions i entrevistes amb les famílies (menys l'entrevista individual de principi

de curs), es faran sense infants.

•          Àmbit equip educatiu

                     - Aportar a cada educadora/mestra la informació relativa als infants que els

                serveixi per a facilitar l’aprenentatge.

– Facilitar  la  col·laboració  entre  les  educadores/mestres  amb la  finalitat

d’aplicar metodologies i criteris d’avaluació.

– Transmetre  a  cada  mestre  la  informació  relativa  a  les  necessitats

educatives dels infants per facilitar acords per part de l'equip educatiu

amb relació a metodologies i estratègies concretes.

– Coordinació de les  decisions conjuntes  sobre algun infant,  davant  les

situacions que ho requereixin.

· Coordinació i seguiment de les decisions preses a

les  reunions d’equips educatiu.

· Coordinació de les respostes d’atenció a la diversitat.

· En cas de canvi de tutora: traspàs de la informació

referent a cada alumne.

• Actuacions cap a l’organització i gestió de     centre.

La tutora també ha de portar a terme alguns tràmits de cara a la gestió del  centre.

És  l’encarregada  de  recollir  algunes  autoritzacions  imprescindibles  per  al  bon

funcionament del curs.
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Aquestes autoritzacions són:

– Autorització de sortides: cada cop que hi ha una sortida, les famílies han

de signar una autorització perquè els infants hi puguin anar. 

– Llistat  d’infants  que  utilitzen  el  servei  de  menjador  i  de  l'acollida  de

manera fixa i provisional: cal tenir el llistat en un lloc visible de l’aula.

– En un lloc visible, en cada estança, hi  haurà una carpeta amb tota la

informació  de  cada  infant:  número  de  telèfons,  autoritzacions  de

persones autoritzades, l'entrevista individual, algun aspecte que hi hagi

de saber sobre la salut i l'alimentació,...

7. Coordinació i seguiment de les actuacions 

Alguns punts d'intercanvi d'informació i canals que permeten la comunicació entre

la família i l'escola són els següents:

• Les entrades i les sortides de la llar d'infants (de l'estança). Són moments en què

famílies i educadores/mestres aprofiten per intercanviar informació breu i informal

sobre els fills/es (com han dormit, què han esmorzat, com han passat el dia,...).

• Les  cartelleres,  pissarres  o  el  calendari  de  l'entrada. Serveixen  per  fer  arribar

informació de caràcter general (activitats a la llar d'infants, al barri, xerrades per a

famílies,...).

• L'agenda: Per a comunicacions personals i  concretes sobre els fills/es (què han

esmorzat o dinat b, han descansat,...).

• Les  diferents  eines  tecnològiques de  comunicació,  com per  exemple,  el  correu

electrònic i el bloc. Cada cop més centres les fan servir, ja que permeten l'intercanvi

d'informació de manera àgil i eficaç entre la família i la llar d'infants (per demanar

informació sobre algun àmbit que estiguin treballant, informar d’alguna festa, etc.).

• Les entrevistes amb l'educador/a. Són útils per parlar del procés i l'evolució dels

fills/es. 
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• Les reunions per estança, on s’expliquen els  objectius i  els  continguts del  curs,

permeten que les famílies es coneguin i contribueixin a fer més propera la relació

amb les educadores/mestres.

• La participació en les activitats de la llar d'infants.

• Les activitats de formació que organitzi la llar d'infants.

En general, per portar a terme l'acció tutorial compartida amb els infants, en aquest cicle,

les famílies han de:  

1. Conèixer el projecte educatiu i el què es fa a la llar.

2. Mantenir una relació propera amb l'educadora/mestre. 

3. Traslladar als fills la confiança cap a les professionals de la llar d'infants.

4. Explicar a l'educadora/mestra aquells aspectes del desenvolupament dels infants

que siguin importants.

5. Sol·licitar  una entrevista  amb l'educadora/mestra quan les famílies o la mateixa

professional ho requereixin.

6. Les  famílies  han  de  col·laborar  amb  l'educadora/mestra  duent  el  material  que

demana la llar d'infants.

L’assignació de les educadores/mestres  a les diferents  estances és una de les

funcions de la directora:

· Continuïtat del grup.

· Coneixement del projecte educatiu

· Formació

· L’antiguitat en el centre i a l'equip educatiu.

Les coordinacions entre l'equip educatiu són essencials per parlar de tots els infants,

de reflexionar sobre la nostra feina, de canviar o no alguna de les coses que fem durant el

dia a dia. És on totes posem el nostre granet d'arena perquè tot rutlli. A partir d'anotacions,
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fotografies  i/o  vídeos  veiem l'actitud  i  el  joc  dels  infants,  com també  els  espais  que

proposem i els materials que hi ha a les estances i als espais oberts.

➢ Coordinació amb la llar d’infants i  amb el segon cicle d'educació   i  nfantil:  escola

pública de Bonavista i Escola Joan XXIII (concertada)

En aquests moments les activitats que es porten a terme són:

· Reunió per intercanviar informació dels infants. Es fa durant el mes juny.

Es reuneixen la coordinadora d'infantil del segon cicle amb la directora

de la llar d'infants. 

· Assessorament de l’EAP i de l'equip psicopedagògic: en els casos que es

requereixi.

8. Distribució de funcions amb relació al PAT

• Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’infants i de les seves necessitats

fisiològiques i emocionals.

• Observar també als altres infants durant els espais oberts i transmetre la informació

que creiem necessària o important a l'educadora-tutora o a tot l'equip educatiu.

•  Mantenir una relació suficient i periòdica (entrevistar-s’hi una vegada al curs com a

mínim) amb els familiars, informant-los i intercanviant estratègies.

• Dur a terme el Pla d’Acció Tutorial i les decisions que s’han anat establint en les

reunions amb l'equip educatiu.

• Supervisant, juntament amb la directora, el compliment de la carta de compromís

educatiu.

• Fer un seguiment de les faltes d’assistència dels infants  i de la comunicació a les

famílies.

• Fer una reflexió constant de la feina.

.
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9. Fitxes de programació de les activitats i recursos (fitxes, vídeos, documents...)

Cada estança tindrà un arxivador,  al  despatx,  amb informació de cada infant.  Dins

d'aquest arxivador hi haurà una carpeta per cada infant on hi constarà:

· Full de la matrícula

· Fotocòpies  dni  de  la  família,  llibre  de  família,  targeta  sanitària,  compte

corrent, vacunes.

· El registre d’entrevistes amb la família

· Documents  firmats  per  les  famílies:  autorització  d'imatges,  telèfons  de

contacte, persones autoritzades per venir a buscar a l'infant a la llar d'infants

(majors de 18 anys i si en té de 16 a 18, les famílies han de fer un escrit

autoritzant-ho, autorització compte corrent,  autorització del paracetamol o

de l'ibuprofeno,...)

· Els fulls de recollida d’informació de l’infant

En cas de canvi de tutor i /o de redistribució d’infants en altres estances, aquesta

informació, es transmetrà en una reunió amb la nova tutora i amb les famílies.

10. Valoració anual del PAT  

S’avalua el PAT a partir dels objectius marcats i es farà a partir de:

· Equip directiu:

· Avaluar la planificació que s’ha seguit al llarg del curs per afavorir la

coordinació entre l'equip educatiu a partir de les reunions establertes

· A la memòria del mes de juny es farà el seguiment i l’avaluació dels

valors  treballats,  així  com  les  actuacions  realitzades  amb  les

famílies previstes en la PGC.

· Les educadores/mestres:

· Durant  tot  el  curs,  a  les coordinacions amb l’equip educatiu  s'ha

d'avaluar i fer el seguiment de totes aquestes pautes d'acció tutorial.
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· Possibles canvis normatius o sobre el PAT en general.

· Reflexionar de la disponibilitat de recursos i de com estem actuant

amb els infants, les famílies i l'equip

· La previsió i la programació de les actuacions a dur a terme el curs

següent 

• Reunió de la comissió d’atenció a la diversitat per avaluar l’adequació de les

actuacions  dutes  a  terme  amb  els  alumnes  amb  NEE/  dificultats

d’aprenentatge/ informes psicopedagògics.

ANNEX

– ANNEX 1: Full posterior a les entrevistes amb les famílies

– ANNEX 2: Entrevista individual

– ANNEX 3: Llista d'assistència, menjador i acollida

– ANNEX 4: Informació telèfons

– ANNEX 5: Persones que poden venir a buscar a l'infant.

– ANNEX 6: Documents autorització sortides

– ANNEX 7: Autorització paracetamol o ibuprofeno

– ANNEX 8: Autorització ús d'imatges

– ANNEX 9: Serveis complementaris
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