
Nom i cognoms DNI Centre de treball

Aquest full conté un màxim de 20 signatures. S’autoritza a la Federació d’Educació de CCOOPV 
a presentar-la davant la Conselleria d’Educació.

DIGNIFIQUEM LES TUTORIES!
Volem un complement retributiu específic de tutoria
Assignació horària per a Educació Infantil, Primària i Especial i ampliació de l’hora assignada en Secundària
Recuperació de la tutoria perduda en primària i assumida pel personal especialista

Instruccions d‘inici de curs 2021-2022:

“El Pla d’Acció Tutorial tindrà en compte (...) 
Potenciar el paper de la tutoria en la prevenció i en 
la mediació per a la resolució pacífica dels conflictes 
i en la millora de la convivència escolar i la igualtat 
d’oportunitats“ - “Durant l’Educació Secundària 
Obligatòria, l’acció del tutor o tutora és fonamental 
per a orientar a l’alumnat cap a les diferents opcions 
i itineraris que se li ofereix en funció de les seues 
característiques i circumstàncies idiosincràtiques”

Decret 252/2019 de 24 de novembre

“Coordinar al professorat i a la resta de professionals que 
intervenen en el seu grup en tot el referent al procés educatiu 
de l’alumnat“ - “Ajudar a resoldre les demandes i inquietuds 
de l’alumnat”. - “Coordinar les activitats complementàries i 
extraescolars de l’alumnat del grup”. - “Informar a les mares, 
pares o representants legals, al professorat i a l’alumnat del grup, 
pels mitjans, preferentment telemàtics, que l’Administració pose 
al seu abast, de tot el que els concernisca en relació amb les 
activitats docents i amb el procés educatiu del seu alumnat”.

Moltes altres funcions decretades 
en diferents normatives:

elaboració d’ACIS i PAP, elaboració 
de mesures de nivell II i III per 
a la inclusió, pla de transició 
d’infantil a primària i de primària 
a secundària, atenció a qüestions 
de salut mental i seguiment 
emocional en la pandèmia, etc.

La normativa marca les nostres obligacions: 

Signa aquesta petició!! 
Ja toca reconèixer la importància de la tasca tutorial en l’atenció als nostres grups.

QUI SIGNEM AQUEST FULL EXIGIM A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ UN COMPLEMENT ECONÒMIC ESPECÍFIC 
I CRÈDIT HORARI PER LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS TUTORIALS


