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1. El professor o professora tutor exercirà les fun
ncions següents:
1.1 Participar
P
en
n el despleggament del pla d'acció tutorial i en les activittats d'orienttació,
sota la coordinaació del cap
p o de la cap
p d'estudis i en col∙laboració amb
b el departament
d'orientació.
1.2 Coordinar
C
els professorrs del seu grup
g
en tot allò referen
nt al procéss d'aprenen
ntatge
de l'aalumnat.
1.3 Organitzar
O
i presidir less sessions d''avaluació del
d seu grup
p.
1.4 Facilitar
F
la in
ntegració dee l'alumnat en el grup i fomentar en ells el deesenvolupament
d'acttituds particcipatives.
1.5 Orientar
O
i assessorar
a
l''alumnat en
n els processos d'apreenentatge i sobre les seues
s
possibilitats acaadèmiques i professionals.
1.6 Col∙laborar
amb el departamentt d'orientació, en elss termes que establissca la
C
direccció d'estud
dis.
1.7 Mitjançar
M
daavant la ressta del profeessorat i de
e l'equip dirrectiu en elss problemes que
es pllantegen a l'alumnat del
d seu grup
p, en col∙lab
boració amb el delegat i el subde
elegat
del grup
g
corresp
ponent.
1.8 In
nformar elss pares i maares, el proffessorat i l'alumnat deel grup al co
omençamen
nt del
curs dels objecttius,program
mes escolarrs i criteris d'avaluació,
d
, i també al llarg de l'any de
tot allò
a que els concerniscca en relació
ó amb les activitats
a
do
ocents, amb el prograama o
programes d'ed
ducació bilin
ngüe que ap
plique el ce
entre i amb el procés d
d'ensenyam
ment i
d les avaluacions obtingudes.
aprenentatge dee l'alumnat del grup i de
i els pares, mares o tutors
F
laa cooperació educativaa entre el professorat
p
t
1.9 Fomentar
legals de l'alumn
nat.
1.10 Coordinar les
l activitatts complementàries de
els alumnes del grup.
1.11 Recollir les aspiracionss, necessitaats i consultes dels alum
mnes.
1.12 Informar els alumnes a principi de curs dels seus drets i deures.
2. En
n el cas delss cicles form
matius de Fo
ormació Pro
ofessional, el tutor o ttutora, a més de
la co
oordinació del mòdul de formacció en centtres de treb
ball, assum
mirà les fun
ncions
següents:
2.1 L'elaboració
L
ó del programa formatiiu del mòdu
ul, en col∙lab
boració amb el respon
nsable
desiggnat a aqueest efecte peel centre dee treball.
2.2 Per
P a l'avalu
uació d'aqu
uest mòdul s'haurà de tenir en co
onsideració
ó l'avaluació
ó dels
restaants mòduls del cicle formatiu i, sobretott, l'informe elaborat pel respon
nsable

desiggnat pel ceentre de treeball per al
a seguimen
nt del proggrama form
matiu del mòdul,
m
sobree les activitats realitzad
des per l'alu
umnat duraant el períod
de d'estada al centre.
2.3 La
L relació periòdica amb
a
el responsable designat
d
peel centre de treball per
p al
seguiment del programa
p
fo
ormatiu, a fi de contrib
buir a fer qu
ue aquest prrograma s'aajuste
a la qualificació
q
que es prettén.
2.4 L'atenció
L
peeriòdica a l'alumnat en l'institut durant el període
p
de realització de la
form
mació al cen
ntre de treb
ball, per tal d'atendre els problem
mes d'apren
nentatge que es
preseenten i valorar el dessplegament de les acttivitats corrresponents al program
ma de
form
mació.

