
 

La tutoria 

Una funció professional de coresponsabilització bàsica en l’orientació educativa en 

qualsevol etapa educativa i, molt especialment, en l’educació secundària obligatòria és 

la tutoria. Tanmateix, la funció tutorial no recau en exclusiva en la figura del 

professorat tutor sinó que es tracta d’una funció plenament col·legiada de tot l’equip 

docent, és a dir, del conjunt complert dels professors que exerceixen docència en un 

determinat grup classe. 

 No hi ha dubte que allà on es plasma millor la tasca pròpia de l’orientació educativa 

(tant la personal, com l’acadèmica i la professional) és en les funcions de tutoria. 

Aquestes funcions  interpel·len al conjunt del professorat que fa docència en un grup 

classe i s’espera que la seva tasca guardi els denominadors comuns que vetllin per la 

coherència pedagògica de l’actuació de tots ells davant un mateix grup d’alumnes.  

Les funcions pròpies de l’orientació educativa, han de ser coordinades pel professorat 

tutor (o professors tutors en el cas de les cotutories) del grup classe però exercides de 

forma activa i responsable per part de tots i cadascun dels docents així com també per 

la resta de membres de la comunitat escolar. No es tracta que el conjunt de professors 

de cada matèria s’oblidi del currículum disciplinar d’aquesta matèria, i passi a fer 

activitats pròpies de les hores de tutoria (coneixença d’un mateix, dinàmiques de grup; 

tècniques d’estudi; informació sobre recursos professionals i acadèmics de la zona; 

coneixença dels interessos i aptituds professionals, etc.), sinó que allò fonamental 

sigui la introducció de l’orientació educativa, en el marc competencial global que ha 

d’adquirir l’alumnat en virtut del conjunt de la influència educativa en el centre i, per 

tant, també inserida dins les competències curriculars pròpies de cada disciplina 

acadèmica i on cada professor especialista serà el responsable d’impartir-les i avaluar-

les. 

No es pot deslligar la funció docent de l’orientadora donat que quan es realitzen 

activitats d’ensenyament i aprenentatge, sobretot des d’una concepció competencial, 

al mateix temps que es fa treballar a l’alumne sobre continguts curriculars específics 

de matèria, es posen en joc també les seves habilitats, motivacions, interessos, 

aptituds, destreses, actituds, valors, etc. per tant, tots aquests factors s’han de tenir 

molt en compte per a optimitzar les activitats i, sobretot, els resultats, o sigui l’èxit 

educatiu que es persegueix en totes i cadascuna de les activitats d’aula que es 

proposen (i no només estrictament en les pròpies de l’avaluació). Aquestes activitats 

poden ser individualitzades o personalitzades, en petit grup, en grup mitjà, gran, etc. 

però sempre hauran de considerar l’alumna i alumne individualment i el grup classe en 



 

la seva globalitat i, per tant, els factors motivacionals, psicològics personals 

(autoconfiança, autoestima, etc.) i acadèmics hi hauran de ser sempre presents.  

És per això que la tasca orientadora no pot defugir de totes i cadascuna de les 

oportunitats d’influència educativa que es presenten en els centres i que, molt 

majoritàriament, corresponen a les hores d’ensenyament i aprenentatge de les 

matèries del currículum.  

Tot i amb això, els temps propis de les hores dedicades a la tutoria en el grup classe i 

les de fora de l’aula, per a entrevistes amb els alumnes i amb les seves famílies, 

constitueixen un eix fonamental de l’orientació personal, acadèmica i professional de 

cada alumne i del grup classe considerat precisament com a grup, és a dir, com a nucli 

de convivència entre iguals i, per tant, com a gran oportunitat per a formar-se en 

competències cíviques, axiològiques i convivencials.  

Malgrat cal assenyalar les hores pròpies de la tutoria com uns espais que, alliberats de 

la docència directa de les matèries curriculars, permeten una dedicació educativa molt 

intensa per a l’aprofundiment dels prerequisits i les competències pròpies d’una acció 

orientadora que esdevingui personalitzada i, per tant, molt centrada en les 

característiques específiques de l’alumne/a, del seu moment evolutiu, de la seva 

concreta situació, personal, familiar i social, etc. així com del propi grup classe 

considerat com un grup de persones que evoluciona, creix, passa per crisis, dificultats i 

reptes, etc, i que, en conseqüència, pot i ha de ser objecte també d’influència 

educativa per part de tot l’equip docent coordinat pel professor tutor del grup. En 

aquest aspecte les hores de tutoria en el grup classe esdevenen una immillorable 

oportunitat per a treballar les competències grupals que siguin oportunes per enfortir la 

cohesió del grup, les seves dinàmiques de comunicació, de gestió de conflictes i 

d’assumpció de valors forts compartits. En definitiva, de reforçar també les condicions 

per a l’èxit educatiu i per l’assoliment d’un autèntic clima relacional de convivència i de 

creixement personal i col·lectiu. 

Per a optimitzar les hores específiques dedicades a la tutoria, tant les que pertanyen a 

l’atenció del grup classe, com les de l’atenció individual d’alumnes i famílies, fórmules 

com la cotutoria i d’altres que serveixen per a compartir el seguiment tutorial, poden 

ser de gran eficàcia. 

 

 


