
                                                                                                  
 

 
 

 
 
Títol de l’activitat L’acció tutorial als CF 
Codi 000070020 
Nivell educatiu FP Modalitat Taller 
Hores presencials 10 Hores certificades 10 
 
PROFESSORAT 
 
 
Olga Castilla (ocastilla@escoladeltreball.cat) 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
- Entendre l’acció tutorial com un dels recursos que permet donar resposta tal i 
com s’estableix en el preàmbul, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
(LEC) estableix que l’educació és un dret que s’ha de garantir al llarg de tota la 
vida i ha d’atendre totes les facetes del desenvolupament personal i 
professional.  
- Donar recursos als tutors i al professorat per tal de desenvolupar l’acció tutorial 
de manera transversal, amb la implicació de tot l’equip docent i dels diferents 
professionals implicats.  
 

 
CONTINGUTS 
 

1. Presentació  
2. L’acció tutorial: contextualització.  

a. Professorat tutor/a. Què implica?  
b. Pla d’acció tutorial: Elements i model.ET Lleida Orienta’t 
c. L’hora de tutoria i la seva incorporació en l’horari lectiu. 
d. Recursos per desenvolupar l’acció tutorial. 
e. Seguiment de l’acció tutorial. 

3.  IPOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
 
OBJECTIUS 
 

 
• Entendre l’acció tutorial com un dels recursos que permet donar resposta 

tal i com s’estableix en el preàmbul, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (LEC) estableix que l’educació és un dret que s’ha de garantir 
al llarg de tota la vida i ha d’atendre totes les facetes del 
desenvolupament personal i professional. 
 

• Donar recursos als tutors i al professorat per tal de desenvolupar l’acció 
tutorial de manera transversal, amb la implicació de tot l’equip docent i 
dels diferents professionals implicats. 

  
 
 
OBSERVACIONS 
 

• L’assistència del 80% és obligatòria per la certificació de l’activitat 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
03/09/2019 de 12.00 a 14.30 h 
10/09/2019 de 8.00 a 10.00 h 
24/09/2019 de 13.00 a 15.00 h 
01/10/2019 de 13.00 a 15.00 h 
15/10/2019 de 13.00 a 15.00 h 
 
Lloc de realització 
 
Lloc: Escola del Treball de Lleida Pi i Margall, 51 Lleida 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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