
L’INS Francisco de Goya va  començar a  funcionar  l’any 1995. Des del  seu  inici es va 
crear  la figura del tutor orientador. Tot el professorat del centre és tutor d’uns 10‐14 
alumnes. Al  llarg d’aquest anys s’ha anat escrivint un projecte educatiu que té com a 
eix principal aquesta  figura. Aquest PEC esdevé actualment el punt de partença  i de 
constant millora per a l’evolució del centre. 

El següent organigrama pretén visualitzar  l’estructura organitzativa de  l’INS Francisco 
de Goya. 
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Definició dels elements de l’organigrama  

Per poder definir  els  elements d’aquesta  estructura  és necessari  explicar  la manera 
com  fem  la  distribució  anual  de  la  docència.    Aquesta  és  la  que  permet  definir  la 
tutoria  orientadora  com  a  eix  bàsic  de  la  nostra  forma  singular  d’entendre  l’equip 
docent. 

Cada docent imparteix docència en tots els grups d’un mateix nivell i, sempre que sigui 
possible, durant dos cursos acadèmics  (1r  i 2n d’ESO, 3r  i 4t d’ESO, 1r  i 2n de BAT). 
Entre  tot  el  professorat  d’un  mateix  nivell  s’assignen  les  tutories  orientadores.  El 
tutor/a orientador/a té al seu càrrec un nombre reduït d’alumnes, entre deu i catorze, 
d’un mateix nivell. Els tutors/es orientadors/es d’un mateix nivell constitueixen l’equip 
docent d’aquell nivell.  

Equips docents: 

Tot el professorat del centre forma part d’un  equip docent i només d’un.  

Hi ha cinc equips docents: un per a cada nivell d’ESO  i un altre per a  tota  l’etapa de 
batxillerat. 

Un dels membres de cada equip docent té la funció de coordinador/a del nivell. 

L’equip docent ha de fer el seguiment del rendiment global  i  individual de  l’alumnat  i 
dissenyar estratègies per a millorar la convivència i els resultats educatius, tot vetllant 
per la coherència en les metodologies de treball i criteris d’avaluació del l’alumnat. 

Tutoria  orientadora:  Fa  el  seguiment  acadèmic  i  personal  de  l’alumne/a  i  és 
l’enllaç entre el centre i la família. 

Coordinació  de  nivell:  Dóna  coherència  a  l’equip  docent  en  el  sentit  de 
metodologies docents, criteris d’avaluació i convivència. 

Els  coordinadors  de  nivell  són  el  vincle  entre  els  equips  docents  i  l’equip 
directiu  i  es  reuneixen  setmanalment  amb  el  coordinador  pedagògic  i  la  cap 
d’estudis.  D’aquesta  manera  s’afavoreix  la  coordinació  entre  els  diferents 
equips docents. 

Tutories grup: Entre tots els membres de l’equip docent hi ha assignat un tutor 
per  grup  que  s’encarrega  de  l’hora  de  tutoria  lectiva  i  fa  les  tasques  de 
dinamització de grup i aplicació del PAT. 

Altre  professorat  que  intervé  en  el  nivell:  En  cada  nivell  hi  ha  algun/a 
professor/a que hi imparteix docència però no forma part de l’equip docent. En 
el cas de la ESO es tracta d’un o dos i en el cas de Batxillerat en són més. Hi ha 
establerts mecanismes de  traspàs d’informació entre  l’equip docent  i aquests 
docents.  

Departaments:  El  funcionament  és  l’habitual.  Hi  ha  10  departaments  didàctics  que 
donen lligam i coherència verticalment a les matèries a través dels nivells. 



La diferents comissions donen elements  i aporten eines que ajuden a  la tasca docent 
tant horitzontalment com vertical. 

Comissió PAT: Està formada per la persona encarregada del PAT, l’equip orientador i el 
coordinador pedagògic.  La  seva  funció és  revisar el PAT  i  fer que aquest arribi a  les 
tutories grup.  

Comissió  de  biblioteca:  Està  formada  per  la  persona  encarregada  de  la  biblioteca  i 
alguns professors representants de diversos departaments didàctics. La seva funció és 
aportar  idees  i activitats per millorar  la comprensió  lectora de  l’alumnat,  tant en els 
equips docents com en els departaments. 

Comissió  d’atenció  a  la  diversitat:  Està  formada  pel  coordinador  pedagògic,  la 
psicopedagoga del centre, la mestra terapeuta del centre, i el psicòleg de l’EAP. La seva 
funció és organitzar i avaluar les diferents tasques adreçades a l’atenció a la diversitat 
de l’alumnat. 

Comissió de TAC: Està  formada per  la persona coordinadora TAC  i alguns professors 
representants  de  diversos  departaments  didàctics.  La  seva  funció  és  aportar  idees  i 
activitats  per  implementar  les  TAC  en  l’activitat  docent,  en  la  comunicació  interna 
entre tota la comunitat educativa i mantenir la pàgina web actualitzada 

Comissió Coordinació: Està formada per la cap d’estudis i els 5 coordinadors de nivell. 
La seva funció és la de servir d’enllaç entre l’equip directiu i els equips docents. També 
manté  relació  amb  la  comissió  AD  per  tal  de  poder‐la  integrar  en  l’estructura  del 
centre. 

 

Concreció de les funcions de la tutoria orientadora en el PEC. 

a. El tutor/a orientador/a té al seu càrrec un nombre reduït d’alumnes (entre deu 
i catorze), i en fa el seguiment durant tot un cicle.  

b. El  tutor/a, a més, és professor o professora d’alguna matèria, preferentment 
comuna,  dels  seus  tutorands.  Això  ha  de  facilitar  el  seguiment  tant  del 
rendiment acadèmic com de la formació integral. 

c. El tutor està en contacte habitualment amb  les famílies. Cada trimestre ha de 
mantenir un contacte (via telefònica, correu electrònic o entrevista presencial). 
A més a més, després de la preavaluació, també hi ha d’haver un contacte amb 
la  família,  en  especial  quan  es  detecten  problemes  d’aprenentatge  o  de 
convivència. 

d. Cal fer una entrevista personal cada curs amb les famílies, i és recomanable fer‐
la el primer trimestre quan es té l’alumne per primer cop.  

e. Fa el seguiment de l’assistència i els retards dels seus tutorands i en proposa les 
correccions i adaptacions que siguin necessàries, sempre amb contacte amb les 
famílies. 



f. Escolta els parers rellevants dels altres professors de  l’equip docent sobre els 
seus  tutorands  i  pren  les  mesures  pertinents  per  a  la  millora  del  seu 
aprenentatge. 

g. Pren nota de les opinions i observacions de la junta d’avaluació i en trasllada les 
conclusions a l’alumne i a les famílies. 

h. Atén les consultes i inquietuds que li plantegin els alumnes. 

i. Fa, quan s’escaigui, de mediador/a en conflictes que afectin els seus tutorands. 

j. Comunica a  l’alumne  i a  les seves  famílies  les mesures de correcció d’accions 
contràries  a  la  convivència,  en  cas  que  es  produeixin.  En  aquest  aspecte 
proposa les sancions, que, d’acord amb l’equip docent,  intentarà que siguin el 
més ajustades possible a  les necessitats de  l’alumne  i de  l’institut  i comptant 
sempre amb la participació de la família. En cas d’expedient sancionador, fa de 
pont amb la família. 

k. Lliura les notes de cada avaluació als seus tutorands i en comprova la recepció 
per part de la família. 

l. Assessora  l’alumne  en  la  tria  del  currículum  optatiu  i,  en  cas  específic  de  4t 
d’ESO i de 2n de batxillerat, l’ajuda en la tria del seu futur acadèmic. 

 

 


