Resolució de 18 de gener de 2018, per la qual s’aprova el document
“L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les
etapes educatives i dels ensenyaments”
L’article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que l’Administració
educativa ha de promoure i fomentar la capacitat de lideratge dels professionals de
l’organització i la gestió dels centres educatius i l’oferta de serveis d’assessorament,
orientació i suport per gestionar la innovació en l’àmbit educatiu, i ha de proposar i adoptar
les mesures pertinents a aquests efectes.
L’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, destaca l’aprenentatge permanent i
l’educació al llarg de la vida com a principi general del sistema educatiu. També menciona,
com a principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques,
emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la seva
personalitat. Aquest marc normatiu situa l’orientació personal, social, acadèmica i
professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i concreta l’acció
tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes.
A Catalunya, els currículums d’educació presenten un enfocament inclusiu del sistema
educatiu i fomenten la formació competencial i integral dels alumnes, la seva continuïtat
formativa i l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. Per promoure aquesta finalitat,
l’orientació educativa, entesa com a orientació personal, social, acadèmica i professional, i
l’acció tutorial esdevenen funcions transversals de tot el sistema educatiu i de responsabilitat
compartida entre els diferents equips educatius que acompanyen els alumnes en el seu
procés de formació.
En conseqüència, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,
Resolc:
Primer. Aprovar el document “L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de
les etapes educatives i dels ensenyaments”.
Segon. Aquest document s’integra com a part dels Documents per a l’organització i la gestió
dels centres per al curs 2017-2018, aprovats per Resolució de la secretària general del
Departament d’Ensenyament, de 22 de juny de 2017, dins de l’àmbit del projecte educatiu
del centre.
Tercer. El document es pot consultar a http://educacio.gencat.cat/portaldecentre i
http://educacio.gencat.cat/gestiocentre. Els directors i titulars dels centres n’han d’informar
els diferents sectors de la comunitat escolar i han de facilitar-los l’accés a la informació que
aquest conté.
Quart. Per a l’aplicació en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al Consorci
d’Educació l’adaptació i el desenvolupament del contingut del document.
El secretari general
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