PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

El pla d'acció tutorial és un element fonamental de suport per als estudiants en l'ensenyament i
l'aprenentatge. Els nous estudiants compten amb el suport del personal administratiu en els
procediments d'inscripció i poden gaudir del suport i l'assessorament dels Caps de Departament
per a una elecció tan important com el professor per a l'instrument principal, cant o composició.
Els estudis del programa se centren molt directament en l’especialitat de l’estudiant, de manera
que el professor de l’assignatura principal d’especialitat és el tutor de l’estudiant. El professor
per a l'instrument principal, cant o composició dóna orientació a l'estudiant i l’assessora en
qualsevol qüestió relacionada amb els estudis en qualsevol moment.
El suport tutorial s'adapta de manera permanent a les necessitats de l'estudiant. Si l'estudiant
no està satisfet amb el seu professor principal i tutor, pot sol·licitar un canvi al final del curs
escolar (i, per descomptat, en qualsevol moment si sorgeix algun conflicte que així ho aconselli).
En aquest cas, l'estudiant tindria l'assessorament del corresponent Cap de Departament.
D'acord amb aquestes idees bàsiques, les Orientacions del Pla d'Acció Tutorial es poden donar
de la següent manera:
És molt important que l'estudiant mantingui una relació amb una base de confiança amb el seu
professor, tant en sentit artístic com personal. Per aquest motiu, en cas que un estudiant no
estigui totalment satisfet, pot sol·licitar un canvi tal com ja s’ha indicat.
El tutor, a més de formar l'alumne en la seva assignatura principal, supervisa el rendiment de
l'alumne de manera individual i li proporciona ajuda i orientació en la vida acadèmica. Si és
necessari, el tutor també proporciona informació sobre a qui cal adreçar-se en els procediments
acadèmics, i es preocupa pel desenvolupament òptim de l'estudiant en el seu estudi.
El tutor ha de detectar qualsevol problema que pugui sorgir i que pugui posar en perill el
desenvolupament normal del treball i el progrés del seu alumne.
Els professors d'altres assignatures o personal d'administració advertiran al tutor quan es detecti
una situació anormal que afecti al seu estudiant, especialment:
- La manca d'assistència o l’assistència irregular a les classes
- La incapacitat de complir amb compromisos com els assajos d'orquestra o altres grups
- Qualsevol forma de comportament inapropiat amb els professors, personal o altres
estudiants, o causant danys a les instal·lacions o instruments de la institució
En aquests casos, el tutor, en col·laboració amb el corresponent Cap de Departament i l'Equip
de Direcció, abordarà qualsevol problema que ajudi a trobar una solució adequada basada en
els principis de respecte mutu, diàleg i cooperació i respecte a les normes socials i acadèmiques.
El tutor donarà consells a l'alumne sobre el rendiment acadèmic i la seva situació acadèmica,
donant suport i orientació quan sigui necessari per a qualsevol decisió acadèmica.
En acabar els estudis, o en qualsevol altre moment, el tutor estarà a disposició de l'estudiant per
donar-li consells sobre altres estudis, com ara programes de màster o postgrau i sobre el seu
desenvolupament professional futur.

