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Edita  aquest  formulari
Enquesta  sobre  les  hores  de  tutoria  a
secundària

Aquesta  és  una  enquesta  sobre  les  activitats  que  els  tutors  desenvolupen  o  han  desenvolupat  a  la  
seva  aula.

L'objectiu  és  fer  una  relació  de  les  activitats  que  ocupen  les  hores  de  tutoria  i  recollir  idees  de  com  
es  podrien  agilitzar  per  a  poder  treballar  més  aspectes  formatius  de  tipus  transversal.  
Paral.lelament  també  es  volen  analitzar  estratègies  de  comunicació  amb  les  famílies  i  obtenir  idees  
de  com  millorar-les.  

Abans  de  res,  moltíssimes  gràcies  pel  vostre  temps  i  participació!!!

*  Necessari

1  -  De  quin  curs  ets  tutor?  *

2  -  Quantes  hores  setmanals  dediques  de  mitjana  a  la  gestió  de  la  teva  tutoria?  *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3  -  Durant  les  hores  de  tutoria  el  temps  que  dedico  a  gestions  i  tràmits  sistemàtics  representa
aproximadament  ...  *
Entenc  per  gestions  i  tràmits  sistemàtics  la  gestió  de  faltes,  retards,  sancions,  repàs  de  càrrecs,
repàs  de  l'agenda,...  Tot  allò  que  no  té  contingut  formatiu!

  Menys  de  5  minuts

  Entre  5  i  15  minuts

  Entre  15  i  30  minuts

  Normalment  més  de  45  minuts

4  -  De  les  gestions  sistemàtiques,  les  que  acostumo  a  treballar  a  l'hora  de  tutoria  són  ...  *
En  pots  seleccionar  més  d'una!!!
  Gestió  de  faltes,  retards  i  sancions

  Repàs  de  l'agenda

  Organització  dels  càrrecs

  Gestions  individuals

  Transmissió  d'informacions  diverses  com:  propers  esdeveniments,  xerrades,  acords  del  consell
escolar,  calendari  escolar,  ...

  Canvis  en  la  distribució  dels  alumnes  a  l'aula

  Com  ha  anat  la  setmana  anterior

  Informació  transmesa  per  altres  alumnes:  delegats,...

  Altres:  

5  -  De  les  gestions  sistemàtiques,  la  que  més  temps  m'ocupa  és  ...  *
  Gestió  de  faltes,  retards  i  sancions
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  Repàs  de  l'agenda

  Organització  dels  càrrecs

  Gestions  individuals

  Transmissió  d'informacions  diverses  com:  propers  esdeveniments,  xerrades,  acords  del  consell
escolar,  calendari  escolar,  ...

  Canvis  en  la  distribució  dels  alumnes  en  l'aula

  Com  ha  anat  la  setmana  anterior?

  Informació  transmesa  per  altres  alumnes:  delegats,...

  Altres:  

6  -  Si  fas  ús  de  càrrecs,  com  els  canvies?  *
  No  faig  ús  de  càrrecs

  Demano  voluntaris

  Per  ordre  de  llista

  Ho  faig  aleatòriament

  Tinc  un  sistema  de  canvis  automàtic  (explica'l  a  l'apartat  d'Altres  sisplau)

  Altres:  

7  -  Si  fas  ús  de  càrrecs,  quins  càrrecs  fas  servir?
Marca  tots  els  que  fas  servir.
  Esborrar  pissarra

  Tancar  finestres  i/o  llums

  Neteja  /  endreça

  Regar  plantes

  Passar  llista

  Ordinador  /  projector

  Repartir  fitxes  /  material

  Agenda

  Altres:  

8  -  Quin  mètode  uses  per  al  repàs  de  l'agenda?  *
  No  la  repassem,  cadascú  ha  de  ser-ne  responsable

  Es  llegeix  en  veu  alta  i  tots  comproven  la  seva

  Tenim  una  agenda  virtual  que  tots  consulten  (google  calendar,  moodle  o  similar)

  Només  usa  agenda  qui  vol.

  Altres:  

9  -  Cada  quan  temps  canvies  la  distribució  de  la  classe?
  Quinzenalment

  Mensualment

  Trimestralment

  Cada  cop  que  és  necessari
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  La  conservo  tot  l'any

10  -  Valora  la  importància  que  creus  que  té  treballar  continguts  formatius  transversals  a  l'hora
de  tutoria.  *
(1=no  serveix  de  res  o  no  crec  que  es  pugui  fer,  10=crec  que  interessa  molt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11  -  Alguns  dels  temes  transversals  que  treballo  a  l'hora  de  tutoria  són  ...

12  -  El  material  o  recursos  que  faig  servir  per  a  desenvolupar  els  temes  anteriors  l'obtinc
principalment  de  ...
  El  produeixo  o  cerco  jo  mateix.

  Me'l  facilita  el  centre

  El  tinc  de  cursos  que  he  fet

  Altres:  

13  -  Algun  tema  que  m'agradaria  treballar  a  tutoria  per  aquest  nivell  és  ....

14  -  Dels  temes  formatius  que  tracto  en  hores  de  tutoria,  segueixo  el  Pla  d'Acció  Tutorial  del
centre  en  un  ...  *
  No  gaire,  menys  del  30%

  Una  mica,  entre  el  30  i  60%

  Bastant,  entre  el  60  i  el  90%

  Faig  quasi  tots  els  continguts  recollits  en  el  PAT

15  -  De  la  informació  que  vull  fer  arribar  als  pares,  crec  que  és  efectiva  ...  *
  Menys  del  25%

  Entre  el  25  i  el  50%

  Entre  el  50  i  el  75  %

  Més  del  75%
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16  -  Valora  quin  interès  creus  que  tindria  que  els  pares  tinguessin  coneixement  i  puguessin
consultar  als  continguts  formatius  que  es  tracten  a  tutoria.  *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17  -  Respecte  les  tasques  que  realitzes  en  les  teves  hores  de  dedicació  a  tutoria,  escull  tres
afirmacions  amb  les  que  estiguis  d'acord.  *
  El  més  incòmode  són  les  entrevistes  amb  els  pares.

  El  més  gratificant  són  les  entrevistes  amb  els  pares.

  Les  entrevistes  individuals  amb  alumnes  no  acaben  de  donar  fruits.

  En  les  entrevistes  individuals  amb  els  alumnes  em  sento  molt  realitzat.

  Les  tasques  d'endreça  o  generació  de  documents  m'atavalen.

  Prefereixo  parlar  amb  els  pares  per  telèfon  o  per  correu.

  Crec  que  estic  ben  coordinat  amb  altres  professors  o  professionals  respecte  els  alumnes  de  la
meva  tutoria.

  Normalment  puc  dedicar  una  part  del  temps  a  resoldre  altres  tasques.

  Altres:  

18  -  Respecte  les  entrevistes  amb  pares,  marca  les  tres  afirmacions  que  consideris  més
certes.  *
  Normalment  les  convoquen  ells

  Sempre  estic  acompanyat  d'un  altre  professional

  Tinc  un  guió  que  intento  seguir  (motius  de  la  reunió,  desenvolupament,  acords,  propera  reunió)

  La  majoria  de  vegades  són  convocades  sense  gaire  motiu

  Prefereixo  fer-les  telefònicament

  Tinc  problemes  per  trobar  hores  que  coincidim

  Me  les  preparo  abans  demanant  informació  a  la  resta  de  l'equip  docent  de  l'alumne

  N'aixeco  acta  només  per  recordar-me'n  jo

  N'aixeco  acta  i  les  comparteixo  amb  els  pares  o  altres  professionals

  Crec  que  són  molt  productives

  Crec  que  no  ajuden  a  avançar  gaire

  Normalment  són  per  defensar  la  meva  tasca  o  la  d'un  altre  professional

  Gairebé  sempre  els  pares  vénen  amb  intenció  de  col.laborar  i  interessar-se

  Moltes  vegades  els  pares  em  demanen  ajuda  

  Altres:  

19  -  Mitjançant  quines  eines  els  pares  reben  informació  sobre  els  seus  fills  o  sobre  les
activitats  que  aquests  fan  al  centre?  *
Marca  les  tres  que  uses  més.

  Web  del  centre

  Blog  de  la  classe

  SMS,  missatges  al  mòbil

  Escrits  a  l'agenda
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  Informacions  lliurades  en  paper  en  mà  als  pares  o  als  alumnes

  Per  telèfon  o  entrevistes

  Mitjançant  una  xarxa  social  (facebook,  twitter,...)

  Per  correu  electrònic

  Altres:  

20  -  Creus  que  la  comunicació  que  tens  amb  les  famílies  és  eficaç?  *
  Molt

  Bastant

  Més  o  menys

  Poc

21  -  Quines  creus  que  són  les  principals  eines  per  assolir  una  comunicació  eficaç  amb  les
famílies?  *
Ja  estem  acabant!!!

22  -  Finalment,  podries  dir  alguna  cosa  que  creus  que  caldria  millorar  per  a  aprofitar  les
hores  de  tutoria  o  les  relacions  amb  els  pares.  *

23  -  Les  teves  respostes  seran  tractades  amb  conficencialitat.  Tot  i  així,  em  vols  donar  el  teu
correu  per  si  vull  algun  aclariment  concret?
Moltíssimes  gràcies  pel  teu  temps.  Has  estat  molt  amable  :))

Envia
Never  submit  passwords  through  Google  Forms.

Tecnologia  de

  

Google  no  ha  creat  ni  aprovat  aquest  contingut.  

Informeu  dels  abusos  -  Condicions  del  Servei  -  Termes  addicionals

http://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-saxmgfI/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-saxmgfI/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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Primer  d'ESO 10 27%

Segon  d'ESO 8 22%

Tercer  d'ESO 5 14%

Quart  d'ESO 6 16%

Primer  de  batxillerat 4 11%

Segon  de  batxillerat 4 11%

1 2 5%

2 8 22%

3 14 38%

4 8 22%

5 1 3%

6 3 8%

7 1 3%

8 0 0%

9 0 0%

10 0 0%

Menys  de  5  minuts 4 11%

Entre  5  i  15  minuts 10 27%

Entre  15  i  30  minuts 15 41%

Normalment  més  de  45  minuts 8 22%

Edita  aquest  formulari

37  respostes
Mostra  totes  les  respostes   Publica  les  estadístiques

Resum

1  -  De  quin  curs  ets  tutor?

2  -  Quantes  hores  setmanals  dediques  de  mitjana  a  la  gestió  de  la  teva  tutoria?

3  -  Durant  les  hores  de  tutoria  el  temps  que  dedico  a  gestions  i  tràmits  sistemàtics  representa
aproximadament  ...

4  -  De  les  gestions  sistemàtiques,  les  que  acostumo  a  treballar  a  l'hora  de  tutoria  són  ...

Jordi  Rodriguez

https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-saxmgfI/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqdRRZro0bpfdHBGLW5XQkd3aEtwNGlQY0ZIUy1fSkE#gid=form
https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-saxmgfI/edit#start=publishanalytics
https://plus.google.com/u/0/me?tab=oX
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Gestió  de  faltes,  retards  i  sancions 30 16%

Repàs  de  l'agenda 13 7%

Organització  dels  càrrecs 15 8%

Gestions  individuals 16 9%

Transmissió  d'informacions  diverses  com:  propers  esdeveniments,  xerrades,  acords  del  consell  escolar,  calendari  escolar,  ... 33 18%

Canvis  en  la  distribució  dels  alumnes  a  l'aula 26 14%

Com  ha  anat  la  setmana  anterior 21 11%

Informació  transmesa  per  altres  alumnes:  delegats,... 22 12%

Un  altre 12 6%

Gestió  de  faltes,  retards  i  sancions 8 22%

Repàs  de  l'agenda 1 3%

Organització  dels  càrrecs 0 0%

Gestions  individuals 8 22%

Transmissió  d'informacions  diverses  com:  propers  esdeveniments,  xerrades,  acords  del  consell  escolar,  calendari  escolar,  ... 12 32%

Canvis  en  la  distribució  dels  alumnes  en  l'aula 2 5%

Com  ha  anat  la  setmana  anterior? 3 8%

Informació  transmesa  per  altres  alumnes:  delegats,... 0 0%

Un  altre 3 8%

5  -  De  les  gestions  sistemàtiques,  la  que  més  temps  m'ocupa  és  ...

6  -  Si  fas  ús  de  càrrecs,  com  els  canvies?
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No  faig  ús  de  càrrecs 4 11%

Demano  voluntaris 14 38%

Per  ordre  de  llista 10 27%

Ho  faig  aleatòriament 7 19%

Tinc  un  sistema  de  canvis  automàtic  (explica'l  a  l'apartat  d'Altres  sisplau) 0 0%

Un  altre 2 5%

Esborrar  pissarra 17 17%

Tancar  finestres  i/o  llums 16 16%

Neteja  /  endreça 9 9%

Regar  plantes 2 2%

Passar  llista 8 8%

Ordinador  /  projector 13 13%

Repartir  fitxes  /  material 4 4%

Agenda 18 18%

Un  altre 11 11%

No  la  repassem,  cadascú  ha  de  ser-ne  responsable 18 49%

Es  llegeix  en  veu  alta  i  tots  comproven  la  seva 5 14%

Tenim  una  agenda  virtual  que  tots  consulten  (google  calendar,  moodle  o  similar) 4 11%

Només  usa  agenda  qui  vol. 0 0%

Un  altre 10 27%

Quinzenalment 3 8%

Mensualment 5 14%

Trimestralment 4 11%

Cada  cop  que  és  necessari 24 65%

La  conservo  tot  l'any 1 3%

7  -  Si  fas  ús  de  càrrecs,  quins  càrrecs  fas  servir?

8  -  Quin  mètode  uses  per  al  repàs  de  l'agenda?

9  -  Cada  quan  temps  canvies  la  distribució  de  la  classe?

10  -  Valora  la  importància  que  creus  que  té  treballar  continguts  formatius  transversals  a  l'hora  de  tutoria.
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1 0 0%

2 1 3%

3 1 3%

4 0 0%

5 0 0%

6 4 11%

7 6 16%

8 11 30%

9 3 8%

10 11 30%

El  produeixo  o  cerco  jo  mateix. 17 49%

Me'l  facilita  el  centre 7 20%

El  tinc  de  cursos  que  he  fet 3 9%

Un  altre 8 23%

11  -  Alguns  dels  temes  transversals  que  treballo  a  l'hora  de  tutoria  són  ...

orientació,  sistemes  d'estudi,  atenció  alumnat,  etc..    convivència,  tècniques  d'estudi,  empatia...    Orientació  personal.

Orientació  professional  Voluntariat  Temes  d'actualitat    Assetjament,  tècniques  d'estudi,  autoconeixement,  canvis  relacionats

amb  l'adolescència,  qüestions  de  gènere...    -  Assetjament  -  Ciberassetjament  -  Tècniques  d'estudi  -  Aficions  -  Amistat  -

Relació  amb  els  pares    SALUT/  COS  HUMÀ/   Coneixença  autoestima  resolució  de  conflictes  Sexualitat,  salut,  dietètica  i

nutrició  estudis    Treball  de  recerca  Orientació  acadèmica    Cooperació.  Iniciativa.  Creativitat.  Reflexió.    Aprendre  a

aprendre  i  Relacions  interpersonals.   drogues  tabac  alcohol  cooperació  amistat  marques  de  roba   Respecte,  hàbits,

educació  cívica.    Motivació  de  cara  a  l'estudi.  Assetjaments.  Problemàtiques  familiars.  Vida  saludable:  apuntar-se  a  un  club

esportiu  (a  més  d'estudiar,  és  clar).    Assetjament  i  ciberassetjament,  tècniques  d'estudi,  dies  internacionals,  situació  actual

en  l'educació  (retallades)...    Portem  convidats  de  diferents  arees  que  ens  parlen  de  la  seva  experiència  vital    sexualitat,

drogues    tècniques  d'estudi,  bullying,  dies  internacionals,  cohesió  de  grup,  autoconeixement    Respecte,  autoestima,

habilitats,  ...    Dinàmiques  de  cohesió  de  grup  per  a  millorar  la  relació  dins  el  grup.    Convivència  en  democràcia.

Participació  democràtica.  Valors.  Millora  de  l'entorn  i  la  convivència  escolar.    Problemes  propis  de  l'adolescència,  tant  a

nivell  social  com  individual.  Gestió  del  grup-classe.  Notícies  d'actualitat...    Jo  no  faig  tutoria,  fem  ASSEMBLEA.

TÈCNIQUES  D´ESTUDI    -  No  en  treballem  de  moment.  Sí  que  fem  treball  cooperatiu  per  tal  que  els  alumnes  amb  més

dificultats  en  una  matèria  ajudin  els  que  no  van  tan  bé.    El  treball  en  equip,  les  relacions  personals,  el  respecte  i  la

convivència,  temes  de  salut,  técniques  d'eqtudi.    Tècniques  d´estudi    Educació  per  la  pau,  xarxes  socials,  bona  relació

entre  companys.    Presa  de  decisions.  Valors,  com  la  solidaritat,  l'empatia,  l'autoestima,  la  responsabiliat,  l'esforç.  el  treball

en  equip  i  el  treball  cooperatiu..  Competències  bàsiques,  com  la  comunicativa,  la  recerca  d'informació...  Aspectes

problemàtics  de  l'adolescència,  com  les  addiccions,  l'alcohol  i  el  tabac.    -  Educació  en  valors  (esforç...)  -  Aprendre  a

conviure  i  a  ser  persona.

12  -  El  material  o  recursos  que  faig  servir  per  a  desenvolupar  els  temes  anteriors  l'obtinc  principalment
de  ...

13  -  Algun  tema  que  m'agradaria  treballar  a  tutoria  per  aquest  nivell  és  ....

Organització  i  planificació  de  l'estudi    habilitats  socials  i  intel.ligencia  emocional    Treball  de  recerca.  Orientació

ALIMENTACIÓ   Relacions  interpersonals.    Cohesió  i  dinamitzacio  de  grup.  Treball  cooperatiu.   Procuro  treballar  tots  els

que  em  semblen  útils  i  interessants.  Ho  proposo  a  coordinació  (cas  dels  assetjaments  o  la  vida  saludable).    L'assetjament,

tot  i  que  ja  ho  estem  fent.    Orientació  acadèmica  i  laboral    cyberassetjament    Activitats  d'autoconeixement  per  a

potenciar  les  capacitats  de  cada  alumne.    ja  els  treballo    Què  entenem  per  cuidar  el  cos?  Alimentació  sana.
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No  gaire,  menys  del  30% 6 16%

Una  mica,  entre  el  30  i  60% 6 16%

Bastant,  entre  el  60  i  el  90% 19 51%

Faig  quasi  tots  els  continguts  recollits  en  el  PAT 6 16%

Menys  del  25% 2 5%

Entre  el  25  i  el  50% 10 27%

Entre  el  50  i  el  75  % 14 38%

Més  del  75% 11 30%

1 1 3%

2 1 3%

3 1 3%

4 1 3%

5 9 24%

6 8 22%

7 3 8%

8 7 19%

9 1 3%

10 5 14%

RESOLUCIÓ  DE  CONFLICTES    -  Futur  acadèmic    La  responsabilitat  persinal.   La  resolució  de  conflictes    M'agradaria

tenir  temps  per  parlar  de  les  coses  que  passen  al  món,  ja  que  no  segueixen  gaire  l'actualitat.    Alguns  aspectes  més

relacionats  amb  el  món  professional:  elaboració  de  CV,  pàgines  destinades  a  la  recerca  de  feina,  cartes  de  presentació,  com

omplir  sol·licituds,  estudi  del  mercat  laboral  de  la  comarca,  competències  professionals  que  es  demanen...  Aquest  any  no  ho

he  fet,  però  tinc  previst  incorporar-ho  per  l'any  vinent.    -  La  presa  de  decisions  (equivocacions,  encerts...)

14  -  Dels  temes  formatius  que  tracto  en  hores  de  tutoria,  segueixo  el  Pla  d'Acció  Tutorial  del  centre  en  un
...

15  -  De  la  informació  que  vull  fer  arribar  als  pares,  crec  que  és  efectiva  ...

16  -  Valora  quin  interès  creus  que  tindria  que  els  pares  tinguessin  coneixement  i  puguessin  consultar  als
continguts  formatius  que  es  tracten  a  tutoria.

17  -  Respecte  les  tasques  que  realitzes  en  les  teves  hores  de  dedicació  a  tutoria,  escull  tres  afirmacions
amb  les  que  estiguis  d'acord.
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El  més  incòmode  són  les  entrevistes  amb  els  pares. 7 7%

El  més  gratificant  són  les  entrevistes  amb  els  pares. 11 11%

Les  entrevistes  individuals  amb  alumnes  no  acaben  de  donar  fruits. 9 9%

En  les  entrevistes  individuals  amb  els  alumnes  em  sento  molt  realitzat. 16 16%

Les  tasques  d'endreça  o  generació  de  documents  m'atavalen. 13 13%

Prefereixo  parlar  amb  els  pares  per  telèfon  o  per  correu. 3 3%

Crec  que  estic  ben  coordinat  amb  altres  professors  o  professionals  respecte  els  alumnes  de  la  meva  tutoria. 28 27%

Normalment  puc  dedicar  una  part  del  temps  a  resoldre  altres  tasques. 6 6%

Un  altre 9 9%

Normalment  les  convoquen  ells 3 3%

Sempre  estic  acompanyat  d'un  altre  professional 0 0%

Tinc  un  guió  que  intento  seguir  (motius  de  la  reunió,  desenvolupament,  acords,  propera  reunió) 12 10%

La  majoria  de  vegades  són  convocades  sense  gaire  motiu 0 0%

Prefereixo  fer-les  telefònicament 0 0%

18  -  Respecte  les  entrevistes  amb  pares,  marca  les  tres  afirmacions  que  consideris  més  certes.
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Tinc  problemes  per  trobar  hores  que  coincidim 12 10%

Me  les  preparo  abans  demanant  informació  a  la  resta  de  l'equip  docent  de  l'alumne 29 24%

N'aixeco  acta  només  per  recordar-me'n  jo 5 4%

N'aixeco  acta  i  les  comparteixo  amb  els  pares  o  altres  professionals 7 6%

Crec  que  són  molt  productives 12 10%

Crec  que  no  ajuden  a  avançar  gaire 2 2%

Normalment  són  per  defensar  la  meva  tasca  o  la  d'un  altre  professional 3 3%

Gairebé  sempre  els  pares  vénen  amb  intenció  de  col.laborar  i  interessar-se 16 13%

Moltes  vegades  els  pares  em  demanen  ajuda   16 13%

Un  altre 2 2%

Web  del  centre 17 13%

Blog  de  la  classe 2 2%

SMS,  missatges  al  mòbil 7 6%

Escrits  a  l'agenda 21 17%

Informacions  lliurades  en  paper  en  mà  als  pares  o  als  alumnes 29 23%

Per  telèfon  o  entrevistes 30 24%

Mitjançant  una  xarxa  social  (facebook,  twitter,...) 1 1%

Per  correu  electrònic 17 13%

Un  altre 2 2%

Molt 6 16%

Bastant 23 62%

Més  o  menys 8 22%

Poc 0 0%

19  -  Mitjançant  quines  eines  els  pares  reben  informació  sobre  els  seus  fills  o  sobre  les  activitats  que
aquests  fan  al  centre?

20  -  Creus  que  la  comunicació  que  tens  amb  les  famílies  és  eficaç?

21  -  Quines  creus  que  són  les  principals  eines  per  assolir  una  comunicació  eficaç  amb  les  famílies?

entrevista,  correu  electrònic  i  telèfon    via  telefònica,  entrevistes  presencials  o  notes  a  l'agenda  de  l'alumne    Explicar  la

veritat  i  respectar  a  l'alumne,  però  ser  exigent  en  el  seu  rendiment.  Proposar  solucions  als  problemes.    El  diàleg   Jo  faig

servir  el  correu  electrònic  per  tenir  les  famílies  informades  sobre  els  continguts  que  es  tracten  a  tutoria,  i  em  va  molt  bé.    -

Intentar  crear  bon  clima  a  les  entrevistes.  -  Fer  evident  als  pares  que  et  preocupes  pels  estudis  del  seu  fill.  -  Saber  quan  és  el

moment  de  trucar  a  la  família.    Telèfon    tracte  directe,  entrevistes,  circulars,  agenda  de  l'alumne/a    ACONSEGUIR  EL
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CONTACTE  VIA  E  MAIL   La  comunicació  La  sinceritat    Una  actitud  positiva  vers  la  família,  que  siguin  conscients  que  la

nostra  tasca  és  ajudarlos  en  allò  que  ens  sigui  possible  i  en  pertoqui.    Contacte  per  e-mail.    Les  trucades  telefòniques.

ganes  de  fer-ho  per  ambdues  parts    Les  principals  eines  considero  que  son  les  que  he  marcat  a  la  pregunta  19.  -  Es

fonamental  que  el  freedback  que  s'  estableix  amb  les  families  perduri  al  llarg  del  curs.  -  Cal  concretar  uns  acords  basics

conjunts  que  impliquin  a  les  families  (conseqüències  a  casa  quan  hi  ha  comunicats  d'  actitud,  manca  de  deures...)   -

Entrevistes  períòdiques  per  fer  un  bon  seguiment  de  l'alumne.  -  Fer  col·laborar  a  les  famílies  en  l'educació  dels  fills.    Poder

contactar  amb  les  famílies  sense  problemes,  de  vegades  es  fa  molt  difícil  per  motius  d'horari.    Tractar  el  tema  de  les

famílies  i  el  del  temps  lliure.  Procurar  mantenir  un  contacte  habitual  amb  objectius  assolibles.  Allargar  la  tutoria  més  d'un  curs

seguit.    El  contacte  immediat,  que  ens  permet  el  telèfon  i,  desprès  les  entrevistes  personals,  per  parlar-ne  millor  i  més

detingudament.    Conversa  acotada    Trucar  i  parlar  personalment.    La  col.laboració  dels  seus  fills  és  essencial.    No  ho

se    estar  ben  informat  abans  de  fer  la  comunicació,  cal  contrastar  la  informació  ambla  resta  de  l'equip  docent    Demostrar

que  estem  al  cas  de  la  situació  dels  seus  fills  i  que  cal  que  anem  tots  a  una  per  ajudar-lo,  que  és  important  que  des  de  casa  i

des  del  centre  coordinem  què  esperem  i  què  volem.    La  transmissió  directa  de  la  informació  (telèfon,  SMS,  e-mail)  sempre

és  més  eficaç  que  les  circulars  o  les  notes  a  l'agenda.    Utilitzar  més  la  web  del  centre,  les  xarxes  socials,  i  el  correu

electrònic    Fer-los  entendre  la  importància  de  la  col·laboració  entre  pares  i  mestres.    El  contacte  constant  i  diari  si  cal  via

e-mail.    Convocar-los  a  entrevistes,  mantenir  una  actitud  oberta  i  flexible,  preocupar-te  pels  seus  fills  i  comptar  amb  ells.

Convocar-los  personalment  en  el  centre   Seguiment  per  part  de  la  família  i  implicació  en  l'educació  del  seu  fill.    Ser  eficient

en  las  resposta,  tenir  els  temes  clars,  mantenir  un  cert  contacte/  fer-ne  seguiment.    L´entrevista  El  correu    Entrevistes

presencials  i  converses  telefòniques  i  també  estaria  bé  tenir  un  blog  del  curs!    Evidentment,  la  millor  comunicació  són  les

reunions  amb  les  famílies.  No  obstant,  com  que  resulta  impossible  fer-les  amb  la  regularitat  requerida,  la  comunicació  via

correu  electrònic  resulta  molt  útil.  L'agenda  no  m'agrada  tant,  perquè  hi  ha  certs  aspectes  que  vols  tractar  amb  les  famílies

sense  que  l'alumne  se  n'enteri  de  forma  directa.  Potser  resulten  més  útils  per  temes  més  de  tipus  organitzatius,  com  concertar

entrevistes  o  fer  algun  comentari  puntual  sobre  el  seu  comportament  o  implicació.  Aquest  curs  he  creat  un  espai  al  moodle  de

l'Escola  on  penjo  informació  relativa  a  l'orientació  acdèmica  i  professional:  informació  general  sobre  PQPI,  cicles  formatius  i

batxillerat;;  un  cercador  de  centres  educatius;;  informació  sobre  calendaris  de  preinscripció  i  matrícula...  Penso,  i  així  m'ho  han

fet  constar  les  famílies,  que  els  resulta  molt  útil  i  els  ajuda  en  el  procés  d'orientació  que  han  de  fer  els  pares  des  de  casa.  Tot

i  així,  és  difícil  poder  arribar  a  totes  les  famílies.  De  vegades  per  falta  d'interès  de  les  pròpies  famílies,  d'altres  per  barreres

amb  l'idioma.    -  Treball  conjunt  entre  família  i  professorat  (en  aquest  cas,  tutor/a).  -  Tenir  clars  els  objectius  a  aconseguir.  -

Escoltar-los  (sembla  que  sigui  obvi  però  a  vegades  ...)

22  -  Finalment,  podries  dir  alguna  cosa  que  creus  que  caldria  millorar  per  a  aprofitar  les  hores  de  tutoria
o  les  relacions  amb  els  pares.

tenir  mé  hores  a  l'horari  per  a  la  tasca  turorial    -    La  cerca  de  temes  d'interès  pels  alumnes.    .    Sempre  he  pensat  que

les  tutories  les  haurien  de  portar  especialistes  en  psicopedagogia.    -  Tenir  més  hores  de  tutoria.  -  Poder  parlar  més  dels

alumnes  a  les  reunions  d'equip  docent.    Tenir  més  temps  de  dedicació  perquè  actualment  ensenyament  ha  tret  les  hores  de

reducció  i  es  fa  en  hores  de  pati  o  lliures  del  professional.  És  totalment  vocacional.    Més  implicació    ACONSEGUIR  EL

COMPROMIS  AMB  LA  FAMILIA  D'  ANAR  CENTRE  I  FAMILIA  EN  LA  MATEIXA  DIRECCIÓ  ,  RESPECTE  L'  EDUACIÓ  DEL

FILL  /A  .    Més  dedicació  per  les  tasques  de  tutoria.    Una  programació  més  exhaustiva  i  pensada  de  les  activitats  de

tutoria,  i  algun  mètode  de  comunicació  amb  els  pares  més  senzill  que  no  impliqui  cites  o  trucades  de  telèfon  (mail  per

exemple).    La  tutoria  crec  que  ha  de  ser  bàsicament  lúdica,  però  amb  un  rerafons  que  permeti  treballar  els  valors.  En  la

relació  amb  els  pares  va  bé  enviar-los  àlbums  de  fotos,  petites  explicacions  de  coses  que  es  fan.  No  tan  sols  parlar  sempre

de  temes  acadèmics  i/o  de  disciplina.    La  confiança  en  l'escola  i  en  els  seus  professionals.   alguns  pares  s'haurien

d'implicar  més    Tutoria:  -  Fer  tallers  i  activitats  organitzades  per  persones  externes  al  centre.  -  Alumnes  de  4t  amb  la  funcio

de  company/tutor  per  l'  alumnat  de  primer  d'  ESO  durant  el  1r  Trimestre  amb  activitats  conjuntes  de  tutoria.  Pares:  -  Fer  una

segona  reunió  de  tutoria  amb  tots  els  pares  a  mitjans  del  curs.  -  Que  l  AMPA  organitzés  xerrades  conjuntes  per  pares/fills.  -

Correu  electrònic  pares/tutors.   No    Els  horaris.    Crec  que  en  aquest  centre,  en  general,  les  tutories  s'aprofiten  i  funcionen

força  bé.    No  sé...    Coordinació  entre  l'equip  de  tutors    Vindre  a  la  reunió  de  principi  de  curs.    Potser  tenir  més  temps

per  a  l'atenció  individualitzada,  a  batxillerat  no  comptem  amb  aquesta  hora  i  jo  crec  que  és  molt  necessària  perquè  els  propis

alumnes  et  demanen  ser  atesos  individualment.   Sóc  tutora  per  obligació,  em  costa  moltíssim  aquesta  feina.  Ho  sento,  no

puc  ajudar  gaire    en  les  relacions  amb  els  pares  caldria  aconseguir  que  valoressi  l'esforç  real  dels  seus  fills  i  no  intenten

justificar  lo  injustificable,  com  per  exemple  les  faltes  reiterades  no  justificades  per  un  metje.    Menys  alumnes  per  tutoria

Dedicar  menys  temps  a  les  gestions  "burocràtiques"  i  més  a  parlar  de  temes  pedagògics  i  del  rendiment  acadèmic  de

l'alumne.    No  haver  de  fer  tantes  feines  burocràtiques  (gestió  de  faltes,  retards,  sancions  .  .  .  .etc.),  ja  que  resten  temps  a  la

veritable  tasca  tutorial    Augemtar  les  hores  de  classe  que  el  tutor  imparteix  amb  el  seu  grup-classe.    Caldria  més  hores  de

tutoria,  sobretot  a  nivell  individual.  Ara  com  ara,  si  vols  parlar  amb  algun  noi-noia  has  d'utilitzar  les  teves  hores  de  treball

personal  i  sovint  són  insuficients  per  cobrir  totes  les  tecles  que  es  toquen.    Tinc  la  convicció  que  convindria  reconvertir  les



29/05/13 Enquesta hores de tutoria - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-saxmgfI/viewanalytics 9/9

hores  de  tutoria  en  hores  d'assemblea.  Canvia  la  perspectiva  de  treball  (major  horitzontalitat),  la  participació  dels  alumnes

(creen  un  espai  propi)  i  la  jerarquia  (els  alumnes  esdevenen  subjectes  del  seu  propi  canvi).   Considero  que  s´hauria  de  donar

temps  als  tutors/es  per  a  que  poguessin  gestionar  correctament  la  seva  feina.    Menys  burocràcia    Cal  treballar  la

responsabilitat  tant  de  pares  com  d'alumnes.    Les  hores  les  considero  productives  tot  i  que  el  paper  del  tutor  és  clau  i

quantes  més  hores  se  li  puguin  donar  millor.    Els  pares  haurien  d'implicar-se  molt  més.  Es  necessiten  més  hores  per  atendre

les  entrevistes.  La  hora  de  tutoria  setmanal  de  classe  s'aprofita  molt,  de  fet  caldria  alguna  més  a  vegades!    Penso  que  seria

interessant  poder  fer  una  tutoria  compartida,  és  a  dir,  disposar  de  dos  tutors  per  aula.  D'aquesta  manera  el  treball  que  es  pot

fer  amb  l'alumnat  és  molt  més  exhaustiu.  No  obstant,  per  problemes  organitzatius  resulta  difícil.  També  crec  que  és  important

disposar  d'hores  per  poder  fer  tutories  individuals  amb  els  alumnes.  Aquest  any  les  puc  fer  amb  els  de  quart,  però  en  hores

lectives  i  això  suposa  que  els  he  de  treure  en  hores  de  classe.  No  obstant,  a  quart  és  molt  important  poder  fer  aquest  treball

individual  amb  els  alumnes,  ja  que  s'ha  de  treballar  en  profunditat  l'orientació  acadèmica  i  professional.    -  Crec  que  fer  una

reunió  al  trimestre  amb  tots  els  pares  i  mares  dels  nostres  alumnes  facilitaria  la  comunicació  a  nivell  de  grup  de  pares  i  mares.

Més  que  res  perquè  a  vegades  no  ens  reunim  amb  tots  els  pares  i  mares  (en  el  meu  cas).  -  Parlar  amb  totes  les  famílies.  A

vegades  només  parlem  amb  aquelles  els  fills  dels  quals  "van  bé".

23  -  Les  teves  respostes  seran  tractades  amb  conficencialitat.  Tot  i  així,  em  vols  donar  el  teu  correu  per  si
vull  algun  aclariment  concret?

atomas14@xtec.cat    mgonzal444@gmail.com    hblanco2@xtec.cat    rfresno@xtec.cat    bduran@xtec.cat

gvila1966@gmail.com    angelafilosofia@gmail.com    mrnebot@gmail.com    marisoltorra@hotmail.com

neuscasajuana@hotmail.com    jmsguinea@yahoo.es    anebot6@xtec.cat    mmonfor4@xtec.cat    mserr455@xtec.cat

mblanche@xtec.cat    xmarti@xtec.cat    mpalauda@xtec.cat    montseboter@gmail.com    molive58@xtec.cat

neus.moline@gmail.com    agarci42@xtec.cat    aoliva@avetroig.com    aargent@xtec.cat

Nombre  de  respostes  diàries

Marta i Jordi


Marta i Jordi




!
!

!
ANNEX 3 - EL BLOC DE TUTORIA. UNA PROPOSTA INNOVADORA PEL 

TRACTAMENT DE TEMES FORMATIUS DE CAIRE TRANSVERSAL I 
PER POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

!
! !



 
 

 

El bloc de Tutoria 1 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Una de les tasques més transcendents en l’educació obligatòria és la de l’acció tutorial. En tant que 
l’objectiu de l’educació és la formació de persones capaces i competents per afrontar el seu 
futur, les tasques associades a la tutoria prenen una gran rellevància com a fonament del progrés 
de l’aprenentatge dels alumnes. En l’actual sistema educatiu, a l’educació secundària obligatòria, 
es dedica una sola hora setmanal a l’activitat de tutoria en grup. A més, els professors que 
exerceixen funcions de tutors d’una aula tenen hores reservades per desenvolupar les tasques 
associades, com poden ser entrevistes o reunions amb alumnes, familiars o altres professionals 
així com per la seva organització personal. 
 
No obstant, amb quina dedicació real es desenvolupen aquestes activitats donada la càrrega de 
treball actual dels professors? Com s’aprofiten aquestes hores de tutoria en grup? Quina és la 
percepció dels alumnes de l’hora de tutoria? Es dedica prou temps a desenvolupar temes formatius 
de caire transversal? Atesa la predisposició dels alumnes a l’hora de tutoria, com sabem que paren 
prou atenció a aquests temes? Com es podria aprofitar millor per a assolir l’objectiu de millorar els 
aprenentatges que afavoreixen el creixement personal dels alumnes? Tenen facilitat els pares per 
accedir als materials formatius relacionats amb aquesta vessant de l’educació dels seus fills? 
 
En el present treball es pretén donar resposta a les anteriors qüestions des de la perspectiva del 
que en diu la legislació en educació, el que realment es fa a la pràctica a les aules i finalment 
proposar una eina innovadora de comunicació amb les famílies mitjançant un bloc de tutoria per a 
millorar la seva participació i informació. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
A partir de la meva experiència en les pràctiques a l’institut associades al desenvolupament del 
present màster vaig percebre que faltaven estratègies per a dur a terme l’acció tutorial, que 
mancava coherència entre els objectius educatius i les metodologies emprades en les diferents 
aules. Investigant i observant diferents sessions i activitats de tutoria em vaig adonar que l’acció 
tutorial depenia en gran mesura de la dedicació que el tutor hi dedicava. Amb la voluntat 
d’aprofundir en aquesta sensació que percebia, i de facilitar la tasca dels futurs tutors, em vaig 
decidir a elaborar el meu treball fi de màster (TFM) relacionat amb aquests aspectes. Aquest treball 
s’acabarà anomenant Eines i estratègies per les hores de tutoria. 
 
En una primera fase, vaig cercar estratègies que em permetessin partir de l’activitat docent que 
realment es desenvolupa a les classes de tutoria, per tal d’entendre quina percepció es tenia i 
poder analitzar pràctiques i eines utilitzades. Per a poder captar un ventall més ampli de la realitat 
vaig desenvolupar una enquesta que vaig remetre a professors de secundària que són, o han estat 
tutors, per a copsar la seva opinió i experiència. Aquesta enquesta la vaig remetre a tots els 
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professors del meu centre de pràctiques i a quatre centres propers més. Estava desenvolupada 
amb format Google Forms de manera que permetia la ràpida i fàcil resposta així com elaborar 
resum àgils de les respostes. Adjunto en l’annex núm.1 els resultats resum de l’enquesta elaborada 
amb els gràfics i llistats a totes les preguntes que es plantejaven. L’enquesta enviada es pot 
consultar a l’adreça: 
 <https://docs.google.com/forms/d/1-s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-
saxmgfI/viewform?sid=646bbb243b2c8336&token=h5ooGD4BAAA.Hx9VW0RnO0dzjB9PKZYlpQ.u
KTia89vqX_9h9s6p60usQ > 
Gràcies a la col·laboració dels docents que hi van participar, amb aquesta tasca inicial 
d’investigació em va permetre fer un dibuix inicial de la situació actual a la pràctica real. 
 
En base als resultats recollits es poden respondre bona part de les qüestions plantejades a la 
introducció: 
 
Atesa l’elevada, i creixent, càrrega de treball dels professors, la seva atenció, planificació i 
aprofundiment en temes formatius de caire transversal en hores de tutoria és força minsa (pregunta 
2). Les hores de tutoria en grup es dediquen majoritàriament a activitats logístico-administratives 
enlloc de dedicar-les a temes de continguts formatius (preguntes 3, 4 i 5). Tanmateix els professors 
creuen molt important treballar continguts de caire transversal (preguntes 10, 11 i 13). Els propis 
professors no es posen gaire d’acord sobre l’efectivitat dels sistemes emprats per fer arribar 
informació als familiars. (pregunta 15) 
 
La pregunta 16 demana als professors que valorin quin interès creuen que tindria facilitar l’accés 
dels familiars als continguts tractats en hores de tutoria. Atès que com veurem en l’apartat del marc 
legal “la informació, participació, implicació, assessorament de les famílies són les principals 
actuacions associades a l’acció tutorial”, semblaria evident que ha de ser prioritari que els pares 
estiguin informats dels temes que es tracten, haurien de tenir accés als recursos emprats i haurien 
de poder-los consultar, analitzar i emprar en la seva implicació en l’aprenentatge dels seus fills. 
Tanmateix els professors haurien d’estar interessats en facilitar aquesta informació i promoure 
l’interès dels familiars afavorint la seva col·laboració activa. No obstant les respostes dels 
professors són força dissonants. Si bé que la majoria creu que és important facilitar informació als 
familiars, els valors més votats són els centrals i hi ha pocs professionals que creuen que no seria 
positiu. El valor mitjà és el de 6,5. Mentre que la legislació esmenta que és important la participació 
i col·laboració dels pares, a través de les respostes s’observa que pocs professors desenvolupen 
amb prou profunditat temes de caire transversal i per tant no consideren gaire rellevant compartir 
les activitats que es desenvolupen atès que poques vegades són de caire formatiu o no es basen 
en activitats desenvolupades amb intercanvis orals (diàlegs, assemblees, reflexions,..) que és més 
difícil fer arribar a terceres persones. 
 
Tots els fets anteriors generen que la percepció dels alumnes de l’hora de tutoria és la de que és 
una hora de no-classe, on no es fa cap contingut i només és una hora gairebé lliure i en cas que es 
desenvolupi una activitat formativa és considerada com a no important ja que no se’n faran 
dossiers ni exàmens, com estan acostumats, que comprovin si han parat atenció i n’han tret 
aprenentatges. Per a aprofitar millor els objectius que es volen assolir amb l’acció tutorial caldria 
dotar de més rellevància i continguts a aquestes hores de forma que es mostrés transcendent des 
del punt de vista del seu creixement. Anant més enllà, els materials emprats en aquestes activitats 
formatives seria interessant posar-los a l’abast dels pares, mares o tutors legals, ja que aquests, en 
moltes ocasions desconeixen els temes que es tracten o fins i tot les respostes que els seus fills els 
poden fer al respecte. Facilitar aquest material als pares permetria que la formació dels alumnes 
continués en el seu entorn de desenvolupament més proper en tant que els pares en poguessin ser 
partícips. 
 

Organismes de formació no escolar 
En aquest sentit convé desenvolupar algun exemple. A la nostra societat existeixen diversos 
organismes públics i privats que ofereixen formació i assessorament especialitzat en temes 
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formatius per a infants, joves, pares i professors sobre diferents temes. A l’entorn del meu centre 
de pràctiques n’existeixen diversos amb els que m’he posat en contacte per informar-me sobre la 
seva oferta, metodologia i cercar oportunitats de millora. Alguns exemples són: 

 C17, Pla supramunicipal de prevenció de drogodependències i de promoció d’hàbits 
saludables de l’Alt Vallès Oriental. <http://www.ametlla.cat/documents/Diptic_C-17.pdf > 

 Programa de Prevenció de Drogues Mancomunitat de la Vall del Tenes <www.ppd.cat > 
 Sobredrogues.net Informació i assessorament sobre drogues. <www.sobrepantalles.net > 
 El Tritó del Baix Montseny. Programa integral sobre consums problemàtics de drogues i 

altres comportaments de risc. <http://www.santceloni.cat/departament.php?id=119 > 
 Projecte home <www.projectehome.cat > 

 
Tots aquest organismes realitzen, sota petició dels centres, activitats d’assessorament i de 
formació a alumnes, pares i professors sobre temes agrupats bàsicament en dos grans blocs: 

 Addiccions (drogues, tabac, alcohol, jocs, ordinadors,...) 
 Salut (sexualitat, afectivitat, esports, hàbits saludables, nutrició, estètica,...) 

 
En consultes amb representants de tots els organismes anteriors he constatat que el material que 
empren i les activitats que desenvolupen en l’actualitat no transcendeixen en evidències que els 
alumnes es puguin emportar a casa ni que quedin a disposició del centre per a difondre-les, per 
exemple via moodle. Aquest fet permetria que els familiars poguessin assabentar-se d’aquestes 
activitats i formar-se respecte aquests temes. Alguns alumnes, sovint els que més ho necessiten, 
eviten explicar als seus pares que han fet un taller sobre aquest tema per vergonya o per evitar 
parlar-ne. En tots els casos he demanat si deixaven material a disposició del centre per a aquest fi i 
responen que no ho fan ja que no els ho demanen. En aquest sentit el mètode que es proposarà 
en el present treball respecte la divulgació de continguts i d’informació a les famílies permetria 
difondre continguts com els treballats en aquestes activitats. De fet tots ells m’han manifestat que 
seria una aportació molt interessant atès el seus objectius de divulgació. Concretament (i segons la 
Ruth Castillo de Projecte Home) la família és el primer entorn de socialització de la persona i les 
campanyes de prevenció o divulgació tenen com a principal mancança la participació de les 
famílies. Aquesta no es produeix en primer lloc perquè no els arriba la informació d’aquestes 
activitats de formació puntual que no pertanyen a cap matèria concreta. 
 
Així doncs, dins l’àmbit de proposar eines i estratègies que millorin l’actual pràctica educativa de 
les tutories de les aules, la present proposta desenvolupa un sistema per facilitar la 
transparència i accessibilitat dels pares a informacions i materials especialment adreçats als 
diversos temes transversals que es desenvolupin en el marc de l’acció tutorial. Aquesta 
proposta serà implementada en el TFM esmentat com una aportació especialment innovadora 
entre les recollides en aquell document i com a eina aglutinadora de totes les que s’hi tracten. 
 
 
FONAMENTS TEÒRICS 
 
Però què en diu la legislació vigent? En l’anàlisi de la legislació vigent en matèria d’educació es 
troben referències explícites sobre l’acció tutoria i les seves finalitats. Segons aquesta legislació 
l’acció tutorial implica el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir al 
desenvolupament de la seva personalitat i els ha d’oferir l’orientació personal, acadèmica i 
professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social1. Inclou el conjunt de 
tasques educatives adreçades al creixement personal, l’aprenentatge i l’orientació dels alumnes, 
tant des d’una perspectiva individual com en referència a la seva socialització a la classe i 
finalment afavorir la participació de les famílies en aquesta tasca2. Les principals actuacions 

                                                        
 
 
1 LEC 12/2009, article 57.7. 
2 Decret 143/2007, article 15.1. 
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associades a l’acció tutorial estan relacionades amb3: 
 Facilitar la participació i implicació de les famílies en el procés. 
 Informar, atendre i assessorar les famílies sobre l’evolució personal, educativa, acadèmica i 

professional dels seus fills/es. 
 Vetllar per la implicació dels propis alumnes i per la convivència i participació del grup. 

 
L’acció tutorial és una tasca educativa essencial dels centres on a cada alumne i grup d’alumnes 
se li assigna un tutor (nomenat pel director/a i com a mínim per un curs) responsable de 
l’assoliment de les competències bàsiques4. 
 
La tutoria i l’orientació dels aprenentatges dels alumnes és una de les funcions dels professors i 
s’ha de desenvolupar en col·laboració amb les famílies5. 
 
Per facilitar la participació i implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills, els centres han 
d’establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies. En el mateix sentit han 
d’establir mecanismes per a poder informar, atendre i assessorar-les sobre l’evolució personal, 
educativa, acadèmica i professional dels seus fills6. Cal destacar que en les etapes d’educació 
bàsica s’ha de garantir la comunicació relativa al progrés personal dels alumnes, entre els centres i 
les famílies, sota responsabilitat de la direcció del centre i per mitjà de les actuacions de tutoria 
necessàries7. 
 
En referència als propis alumnes, l’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la 
implicació dels alumnes en el procés educatiu8. 
 
 
OBJECTIUS 
 
Un cop fet l’anàlisi de la legislació vigent en l’àmbit de la tasca tutorial, els objectius que es 
plantegen en el present treball per a permetre millora la situació real detectada es poden resumir 
en: 

 Proporcionar una eina pràctica als professors per al desenvolupament de la seva tutoria. 
 Facilitar la informació, participació i implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i 

filles. 
 Promocionar activitats que desenvolupin el creixement personal, aprenentatge i orientació 

dels alumnes. 
 Augmentar la implicació dels alumnes. 
 Millorar la qualitat i l’eficàcia del sistema d’educació i formació. 
 Establir un sistema que garanteixi que els pares poden accedir als materials que se’ls hi 

adrecen. 
 
D’altra banda la metodologia plantejada també permetrà desenvolupar els següents objectius 
específics: 

 Utilitzar internet com a font d’informació i de coneixement. 
 Afavorir la formació contínua a través de la cerca de recursos 
 Crear una relació més estreta i de confiança entre alumnes, famílies i tutors. 
 Augmentar la implicació del tutor en el procés de maduració dels seus alumnes més enllà 

de les aules. 

                                                        
 
 
3 Decret 102/2010, article 15.2. 
4 Decret 102/2010, articles 38 i 39 i Decret 143/2007 article 1.3 i 16. 
5 LOE 2/2006, article 91.c i Decret 102/2010 article 38 
6 LEC 12/2009, articles 25.2, 57.7. 
7 LEC 12/2009, article 79.4. 
8 LEC 12/2009, article 59.5. 
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PROPOSTA - metodologia 
 
La present proposta es basa en la creació i gestió d’un Bloc de tutoria. El bloc es proposa 
desenvolupar-lo amb l’eina Google-Blogger per a major facilitat de gestió atès que és un sistema 
senzill i fàcil d’utilitzar, gestionar i permet d’exportar a altres professors en el cas que s’estengués a 
les altres tutories d’un centre. 
 
El bloc serà creat, gestionat i mantingut pel tutor de l’aula i hi afegirà aquella informació relacionada 
amb l’acció tutorial que consideri pertinent amb dos objectius principals: 

 Agilitzar les gestions acadèmico-administratives i per tant reduir la seva dedicació a les 
hores de tutoria en grups. 

 Proporcionar informació a pares i alumnes sobre els temes de formació transversal que es 
desenvolupin en l’àmbit de la tutoria. 

 
El bloc com a eina TIC, permet gestionar de forma fàcil i pràctica informació, esdevenint d’utilitat 
tant per professors, per alumnes com per pares, tots ells amb diferents capacitats i habilitats en la 
gestió informàtica. El bloc, aplicat d’aquesta forma innovadora, serà una eina complementària a la 
metodologia pedagògica utilitzada a l’aula atès que potencia l’activitat i la reflexió. Les pròpies 
característiques del bloc com a eina TIC (ràpid i flexible) ens dotaran d’un espai compartit 
d’aprenentatge, sense limitacions horàries que ens permetrà descobrir altres recursos d’internet. 
 
La innovació de la present proposta rau especialment en l’ús del bloc que es planteja com a mitjà 
de comunicació i transmissió d’informació. En la primera reunió de pares el tutor presentarà el bloc, 
la seva adreça electrònica, els seus objectius i funcions, i sobretot s’instarà als pares a subscriure-
s’hi. Amb aquest fet s’aconsegueix la garantia que els familiars rebran notificació al seu correu 
electrònic de cada nova entrada que el tutor generi al bloc i per tant podran consultar-la, informar-
se’n i utilitzar-la. Totes aquestes gestions són ràpides, àgils i sobretot gratuïtes (suposant que 
gairebé tothom ja té accés a internet, ja sigui via ordinador, telèfon mòbil, o altres dispositius, i que 
en cas que alguna família no en tingués es podria seguir informant-la individualment pels mètodes 
tradicionals o bé utilitzar els espais públics amb accés gratuït). 
 
Aquest ús del bloc com a eina de comunicació amb les famílies permet una gran agilitat, 
economia i garantia de fer-los arribar les informacions que se’ls vol adreçar. Agilitat perquè el tutor 
no ha d’adreçar-se a cadascun d’ells sinó que només afegint un recurs al bloc totes les famílies hi 
tenen accés en igualtat de condicions. Garantia gràcies a la subscripció que han fer cadascun dels 
familiars interessats al bloc i el sistema s’encarrega de notificar-los que tenen una informació nova 
per consultar, molt més segur que donar un full en paper als alumnes que moltes vegades 
s’extravia. I economia ja que comparat amb altres sistemes resulta més econòmic en temps i 
recursos. Si considerem com les alternatives més usades el repartir fotocòpies (cal comptar el 
temps de redactar-les, copiar-les, repartir-les i les pròpies còpies amb el consum de tinta i paper 
associat), l’enviament de SMS (costos de telefonia) o notificar per telèfon (costós en temps del 
professor al que s’afegeix la sovint dificultat de trobar el destinatari). La utilització d’un bloc ens 
permet la millora de tots aquests aspectes. Amb la combinació del bloc i el correu electrònic es 
poden fer les trameses d’informació a tot el grup o bé individualment segons el destinatari de cada 
informació o gestió que es pretengui resoldre. Altres possibles sistemes a l’abast del professorat, 
com podrien ser usar el web del centre o el moodle, també permeten la difusió de la informació 
però no garanteixen que els destinataris s’assabentin de la informació que se’ls facilita, atès que 
depèn de l’interès del destinatari en anar a consultar si hi ha coses que els puguin interessar. En 
canvi mitjançant la subscripció al bloc es reben les automàticament avisos de les novetats. A més 
es pot considerar positiu separar les activitats de tutoria i els seus objectius de la dinàmica de 
deures, classes i exàmens de les altres matèries que sé és més freqüent que emprin el moodle. 
 
Atès que el sistema permet que totes les famílies puguin accedir al recurs o informació que s’hagi 
posat a la seva disposició es permet millorar la seva recepció (poden fer la consulta quan tinguin 
ganes i temps i per tant ser-ne més receptius) i millorar la qualitat del procés i reduir el temps per 
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assolir resultats. Aquests fets permeten una millora de la qualitat docent, del rendiment 
acadèmic i de la participació de les famílies. 
 

Com es resolen cadascun dels objectius? 
 

 Proporcionar una eina pràctica als professors per al desenvolupament de la seva tutoria. 
Crear i mantenir un bloc amb blogger és una activitat prou senzilla per a que la pugui desenvolupar 
la majoria de professors. És pràctica en tant que un cop acostumat a realitzar els posts amb la 
informació setmanal o puntual representi menys dedicació de temps que preparar els documents, 
fer les fotocòpies, repartir-ho a classe o llegir-ho en veu alta. A més la informació arriba de forma 
més digerible. 
 

 Facilitar la informació, participació i implicació de les famílies en l’educació dels seus fills. 
Facilitant enllaços als familiars dels materials formatius escollits pel professor, permet que els pares 
s’assabentin dels temes tractats, tinguin la mateixa informació que la s’ha facilitat als joves i puguin 
documentar-se, reforçar els aprenentatges fets a classe i potenciar l’efecte formatiu. En resum, 
col·laborar activament en la formació dels seus fills amb coherència respecte el treballat a classe i 
amb major comoditat per ells que no es trobaran desemparats respecte els dubtes que els fills els 
puguin plantejar. 
 

 Promocionar activitats que desenvolupin el creixement personal, aprenentatge i orientació 
dels alumnes. 

La facilitat de tramesa d’informació permet el professor penjar material en diversos formats 
(audiovisual, escrit,..) per a la seva consulta i aprofundiment en l’entorn de socialització de la seva 
llar. Per exemple, se’l pot fer veure una pel·lícula a casa amb l’acompanyament de pares o 
germans i posteriorment fer-ne reflexió a classe sense haver  de dedicar la sessió a visionar la 
pel·lícula. Hi pot haver un banc de recursos amb enllaços a curtmetratges que permetin una 
reflexió sobre temes que puguin interessar als pares. 
 

 Augmentar la implicació dels alumnes. 
Els joves tenen dubtes i neguit i a vegades no gosen manifestar-los. Oferir-los la possibilitat de 
demanar temes sobre els que voldrien fer consulta per si sols, en la seva intimitat, permetria als 
tutors lliurar material que ells poden consultar individualment i posteriorment detectar si es reclama 
major informació sobre algun tema concret. Els alumnes poden comentar entre ells o amb altres 
entorns on es troben més còmodes aquells documents que han consultat sense haver-se’n 
manifestat obertament a pares o professors. Amb aquestes accions s’està ajudant els joves a 
madurar. 
 

 Millorar la qualitat i l’eficàcia del sistema d’educació i formació. 
Oferir sessions monotemàtiques aïllades a l’hora de tutoria sobre temes transversals sense que els 
alumnes s’emportin material de consulta, deures ni major ampliació dels temes a casa, no 
garanteix que n’hagin assumit l’essència d’allò que se’ls volia transmetre. Així amb la utilització del 
bloc tindran accés al material de les activitats desenvolupades, a la seva disposició pel moment i 
lloc que vulguin consultar-lo, mitjançant qualsevol mitjà telemàtic permetent que en els seus espais 
de confiança en puguin fer ús, intercanvi i comentari. A més podran recordar allò explicat i 
investigar sobre allò que no ha quedat clar, tot plegat una millora de l’eficiència de les activitats 
merament presencials. 
 

 Establir un sistema que garanteixi que els pares poden accedir als materials que se’ls hi 
adrecen. 

Com s’ha esmentat, la col·laboració activa dels pares millora el procés d’aprenentatge dels 
alumnes. Per això és fonamental la seva participació i per assolir-la cal facilitar los part de les eines 
que necessiten. Molt d’ells no tenen coneixements sobre molts temes i ajudar-los en la cerca de les 
respostes que poden rebre facilitarà la seva autoconfiança, la no contradicció amb els temes 
tractats a classe i per tant la seva participació activa i coherent. Fins i tot els pares tindran un mitjà 
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per compartir els seus dubtes i poder manifestar interès per tractar algun tema per resoldre els 
seus dubtes i neguits. 
 
Finalment, en una àmbit de treball més ampli, cal considerar com a un altre aspecte positiu de la 
proposta el fet que els recursos dels temes que es relacionin al bloc, també s’oferiran virtualment a 
totes aquelles altres persones, joves, adults o professors d’altres centres que puguin estar 
interessats en els continguts oferts i que puguin accedir lliurement al bloc i aprofitar-se’n o fins i tot 
col·laborar-hi. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA 
 
Els avantatges principals fan referència a l’agilitat, transparència, millora de la pràctica educativa, 
eficàcia i economia de recursos i de temps del professor. Comparant-se amb altres sistemes 
virtuals com podrien ser les xarxes socials es planteja l’avantatge del control. En el bloc les 
entrades només les pot fer l’administrador del bloc mentre que a les xarxes socials tothom pot 
intervenir i opinar. Aquest fet presentaria un descontrol en el cas que hi haguessin males 
pràctiques, males interpretacions, males relacions o assetjaments que s’hi veurien amplificats per 
la intervenció d’alumnes i familiars. 
 
Alguns dels inconvenients poden ser la predisposició de les famílies. Per aquest fet caldrà que la 
primera reunió de curs es presenti i argumenti la utilització del bloc com a eina per a la gestió de 
l’acció tutorial, com a mitjà de comunicació eficaç, ràpid, econòmic i amb garantia de recepció. És 
necessari explicar-ne el funcionament, metodologia i el paper de les famílies. Fent un demostració 
del funcionament del bloc, les famílies poden adonar-se del seu potencial, avantatges i millores 
respecte sistemes de comunicació i informació tradicionals. Així mateix mostrar els beneficis que 
ells com a pares en poden treure i les millores que es persegueixen pel creixement dels seus fills 
que s’ofereixen. Tot plegat no és cap estalvi pel professor sinó una responsabilitat augmentada i 
compartida, és un compromís del professor per l’evolució dels seus alumnes. 
 
Una altra possible dificultat està relacionada amb el cas que alguns familiars no tinguessin accés a 
internet. Aquest fet cada cop és menys freqüent i la gran majoria de familiars i alumnes hi tenen 
accés des de casa. Els que no en tinguessin caldria acordar amb ells si en poden tenir des d’un 
altre lloc (casa d’algun veí o familiar o des d’algun lloc públic com una biblioteca) o bé si volen 
rebre la informació al sistema tradicional, és a dir amb escrits a l’agenda i fotocòpies. En aquest 
cas l’atenció cap aquesta família es veuria incrementada positivament atès que la dedicació que 
percebrien seria major i per tant es podria treballar individualment amb major atenció. Tanmateix el 
fet que fessin un esforç per accedir a internet seria beneficiós per la seva pròpia formació 
professional. 
 
Tot i que la proposta plantejada no resol aquelles famílies que no vulguin informar-se, consultar les 
activitats i usar les informacions que tenen a l’abast. Aquesta actitud és lliure de les famílies i la 
poden prendre amb aquesta metodologia i amb qualsevol altre, no obstant, amb la present 
proposta la implicació de tot l’entorn educatiu és més fàcil i previsiblement el desinterès es veurà 
reduït. 
 
Com a exemple de l’estructura del bloc, un dels apartats d’utilitat pràctica previstos és el d’un taulell 
d’anuncis virtual. Aquest espai es destinarà a la transmissió d’informació sobre activitats previstes 
en un futur: informacions d’organització de l’aula o del centre, enllaços a activitats del centre o 
extraescolars que puguin resultar d’interès, horaris d’exàmens, recuperacions, calendaris, sortides, 
colònies,... és a dir aquelles informacions que altrament el tutor llegiria en veu alta en hora de 
tutoria, fet que ocupa un temps de l’hora de formació. A més, la lectura del professor d’aquestes 
informacions no garanteix que els alumnes interessats puguin retenir la informació donada, fins i tot 
si els resulta d’una rellevància personal, en canvi en un entorn virtual poden consultar i recordar-la 
en qualsevol moment, resoldre dubtes i comprat-la amb els familiars. Un altre apartat important 
seria el de l’agenda virtual de classe amb les dates d’exàmens, deures, activitats i recordatoris 
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diversos que podria mantenir actualitzat un alumne mitjançant un enllaç a un calendari de Google 
calendar. Un altre podria ser el llistat de càrrecs pel mes o setmana i no haver de dedicar-hi temps 
a l’hora de tutoria. Encara un altre podria contenir les adreces electròniques dels familiars, alumnes 
i professor per a facilitar la comunicació i actualització de dades. Mitjançant una paraula de pas els 
familiars podrien accedir al fitxer del seu fill per a rebre informació personals, consultar les 
sancions, faltes, justificar-les virtualment, o accedir a l’expedient acadèmic. En una altre apartat es 
podrien mantenir consultables la normativa del centre, la carta de compromís, altra documentació 
del centre, o circulars del centre o del departament que puguin ser del seu interès. Finalment el 
gruix del bloc estaria dedicat als continguts del temes formatius que es desenvolupin agrupats per 
etiquetes o pestanyes amb enllaços a vídeos, presentacions de diapositives, mapes mentals, 
documents PDF, articles de diari rellevants, així com possibles activitats de consulta i enllaços per 
a saber-ne més. 
 
Finalment per avaluar el funcionament de la proposta es planteja inserir al bloc un comptador de 
visites. Amb aquest el tutor pot controlar si setmanalment les visites es mantenen en un nivell 
adequat, si l’ús que en fan les famílies i alumnes és freqüent o si el seu interès decau i per tant cal 
activar noves activitats i metodologies. 
 
Una segona activitat d’avaluació prevista és la de realitzar a final de cada trimestre un qüestionari 
virtual mitjançant Google forms sobre l’interès i valoració que fan del sistema, suggerències, 
queixes i millores proposades. L’objectiu del professor serà detectar malfuncionaments i 
implementar millores. En posteriors reunions se’n pot fer referència i valorar la idoneïtat de la 
metodologia. 
 
No oblidar l’avaluació del propi tutor gestor del bloc així com de l’equip docent o claustre en cas 
que també hi participin o en rebin queixes i suggeriments. 
 
Actualment existeixen molts recursos en diverses plataformes. Alguns exemples de materials que 
es podria posar a disposició dels familiars en relació a les activitats que es desenvolupin a classe 
en el marc de la tutoria poden ser: 

- Tècniques d’estudi: 
o Tècniques d’estudi. Activitats i apunts: 

<http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html > 
o Com estudiar: <http://www.slideshare.net/jcarmonaespinosa/tecniques-estudi-

presentation > 
- Ús responsable d’internet i xarxes socials: 

o Autoritat catalana de protecció de dades: <http://www.apd.cat/ca/index.php > 
o Autoritat Andorrana de Protecció de dades: <http://portaljove.apda.ad/ > 

- Assetjament i maltractaments: 
o Maltractament entre alumnes. Bullying: <http://www.xtec.cat/~jcollell/ > 
o Assetjament: Vive y deja vivir: <http://www.internenes.com/acoso/ > 

- Resolució de conflictes: 
o Sèrie Showpeace. Materials didàctics: 

<http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_convivencia_recursos_valors
_emocio?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_
struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_keywords=showpeace&tabs1=Merl%C3
%AD > 

- Orientació acadèmica i professional: 
o Activitat JClic sobre orientació acadèmica i professional: 

<http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2522 > 
o Test d’interessos professionals: 

<http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&g
Environment=singleWeb > 

- Consum de drogues i altres addiccions: 
o Informació sobre drogues i addicions adreçades especialment a nois: 

<www.elpep.info > 
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o Informació sobre drogues i addicions adreçades especialment a noies: 
<www.laclara.info > 

o Guia informativa per la prevenció de drogues en l’àmbit familiar: 
<www.parlemdedrogues.cat > 

 
 
CONCLUSIONS 
 
La present proposta planteja una metodologia innovadora de comunicació amb les famílies en 
l’àmbit de la tutoria, amb l’objectiu de millorar la implicació de les famílies, millorar l’efectivitat de la 
docència i potenciar els aprenentatges dels joves en temes de caire formatiu de les persones. La 
garantia de recepció de les informacions que ofereix la subscripció en un bloc, juntament amb la 
seva agilitat, facilitat de creació i manteniment, ofereixen un entorn al tutor que el permetrà alliberar 
part de les seves hores de tutoria actualment dedicades a la transmissió d’informació. Així doncs, 
dotant de més importància als continguts desenvolupats en l’àmbit de tutoria, millorant la 
comunicació la participació dels alumnes i llurs familiars es podran assolir amb major garanties els 
objectius educatius per l’aprenentatge dels alumnes. 
 
 
 

SSSEEEGGGUUUEEEIIIXXX   EEELLL   BBBLLLOOOCCC   
DDDEEE   TTTUUUTTTOOORRRIIIAAA   !!!!!!   



 
 

 

El bloc de Tutoria 10 
 

BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES 

Legislació: 
 Ley orgànica 2/2006, de Educación. (LOE) 
 Llei 12/2009, d’Educació. (LEC) 
 Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 
 Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments del batxillerat. 
 Decret 143/2007, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 
 Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s'estableix un programa d'actuació tutorial que 

orienta la planificació i l'organització dels plans d'acció tutorial en els centres 
d'ensenyament secundari de Catalunya. 

 Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el Document per a l’organització i el 
funcionament dels centres de titularitat privada d’educació secundària per al curs 2012-
2013 

Enllaços d’internet: 
 Educación por medio del bloc. 

<http://mediosnatkovitch.blogspot.com.es/2013/01/educacion-por-medio-del-blog.html > 
 N. Aramendía. El bloc como complemento al plan de orientación acadèmica y professional. 

3er premio de inovación educativa, 2010. IES Esteban Manuel Villegas (Nájera) 
<http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/premios_innovacion/2010/3_secundaria.p
df > 

 J. Manzanares. El blog: complemento de clase. 2º premio de innovación educativa 2008. 
<http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/premios_innovacion/2008/2_infantil_prima
ria.pdf> 

 S. Moreno. Learning by blogging: beyond the classroom boundaries! 3r premio de 
inovación educativa en la categoria de educación secundaria, 2009. EOI de Calahorra. 
<http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/premios_innovacion/2009/3_secundaria.p
df > 

Sobre creació i manteniment de blocs: 
Alguns llibres sobre Google blogger disponibles a la xarxa de biblioteques de la Diputació de 
Barcelona: 

 V. Alós. Blogger. Guia pàctica. Edición 2013. Madrid, 2013. Editorial Anaya. 
 H. Wright-Porto. Google blooger. Madrid 2011. Editorial Anaya 
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* En el present treball totes les adreces d’internet han estat consultades a finals de maig de 2013. 
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Estratègies i recursos per les hores de classe de Tutoria. 1 
 

 
 

L’avaluació de l’actitud dels alumnes a classe és una part de l’avaluació dels seus 

aprenentatges. Tanmateix el seu procés és quelcom molt subjectiu i depèn en gran mesura de 

l’observació del professor i del coneixement que té dels seus alumnes. Presentem una 

metodologia innovadora per a vèncer aquestes dificultats i, al mateix temps, millorar la 

conflictivitat a l’aula i el creixement personal dels alumnes. 

 
PARAULES CLAU: coavaluació, actitud, comportament, prevenció de conflictes, rúbrica 

d’avaluació de l’actitud, autonomia, creixement personal. 

 
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
L’actitud dels alumnes és una mostra de la seva maduresa com a persones. La seva 

participació a les activitats, el respecte vers els companys, l’esforç, l’interès, la motivació 

mostrada,... són valors a desenvolupar i potenciar. L’avaluació dels alumnes ha de ser contínua 

i formativa considerant que l’objectiu de l’ensenyament bàsic és l’assoliment de les 

competències bàsiques. Atès que aquestes fan referència principalment a saber fer i estar, 

l’actitud mostrada és una evidència de l’assoliment d’aquest desenvolupament. 

 

Els professors han d’avaluar les actituds i no sempre tenen prou eines o dades objectives. És 

freqüent tenir classes amb elevades ràtios on l’observació sistemàtica de tots els alumnes en 

cada sessió és molt difícil de compaginar amb el desenvolupament de la classe. Una altra 

situació freqüent és la dels substituts, les guàrdies o fins i tot a principi de curs: situacions en 

les que no coneixem els alumnes i per tant dificulta la seva valoració sessió a sessió. Finalment 

els condicionants personals del professor afecten la percepció de l’actitud dels alumnes. 

Aquesta dependència de l’observació sistemàtica no permet recollir evidències i puntuar-les de 

manera que és una acció que esdevé molt subjectiva i per tant de difícil equitat. 

 

D’altra banda, saben els alumnes com avaluem el seu comportament? saben què és portar-se 

bé i què es consideren actituds negatives? saben quina implicació tenen els positius, negatius, 

etc. en la seva avaluació? són conscients de com actuen quan el professor considera que no 

es porten bé? 

LA COAVALUACIÓ DE L’ACTITUD 
Una proposta innovadora per avaluar l’actitud mitjançant 

una coavaluació entre alumnes 
 

Laia Perelló Algueró, Xavi Posino Novell, Jordi Rodríguez Martí 
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El present article desenvolupa una proposta innovadora d’un mètode d’avaluació de l’actitud 

que sigui el màxim de transparent, objectiu, equitatiu i sobretot formatiu pels alumnes, 

ajudant-los a la seva superació personal, reflexió i esperit crític de la pròpia actitud i millora de 

la socialització. La present proposta es basa en desenvolupar una metodologia d’avaluació 

de l’actitud basada en una coavaluació entre alumnes, de manera que en ésser 

observadors i observats per companys els permeti reflexionar sobre la pròpia actuació i 

contribuir a donar evidències concretes d’aspectes a millorar, tant individualment com a nivell 

de grup. Cal destacar que un objectiu que es pretén assolir és la reducció de la conflictivitat i la 

millora de les relacions interpersonals. 

 

Les avaluacions realitzades per més d’una persona obliguen: d’una banda a reflexionar sobre 

el que s’avalua, el procés seguit i els resultats obtinguts; però al mateix temps a treballar 

capacitat de diàleg, empatia, recerca d’arguments, anàlisi de punts de vista diferents, 

acceptació d’errors o característiques personals. Aquest augment de punts de vista i 

d’observacions hauran de permetre al professor identificar amb més facilitat casos de 

maltractament, assetjament o discriminació. 

 

Tanmateix una altra finalitat és que aquesta metodologia es pugui implantar independentment 

del professor, és a dir que faciliti la tasca de substituts i guàrdies. 

 

ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 
Segons la legislació vigent en ensenyament, i atesa la seva vocació competencial, cal avaluar 

continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. Tanmateix la distribució del pes de 

cadascun queda a llibertat dels centres i dels docents. 

 
Hi ha diversos indicadors que ens poden ajudar a avaluar les actituds dels alumnes. Aquests 

estan estretament vinculats amb la conducta, però existeix una gran dificultat per obtenir 

aquesta informació. La problemàtica rau en la metodologia per obtenir valoracions atès que no 

sempre es pot observar individualment el comportament de cada alumne. Aquest fet es dóna 

quan el professor no coneix prou els alumnes o quan els recursos no són suficients. 

 

L’avaluació ha de ser: contínua, objectiva, rigorosa, creïble, transparent,... (LEC, 

articles 56 i 184) 

L’avaluació ha d’incloure el diagnòstic de les competències bàsiques assolides i 

s’han d’establir pautes per l’observació sistemàtica de cada alumne al llarg del seu 

procés d’aprenentatge. 

(Ordre EDU/295/2008, article 2) 
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A la dificultat d’avaluar uns continguts actitudinals, s’hi afegeix la complexitat de, dins d’un 

mateix centre, tenir diferents àmbits d’estudi, diferents contextos d’aprenentatge i mancar de 

tècniques senzilles i productives per l’obtenció de resultats objectius.  

 

A més a més s’ha de tenir present la ètica personal a l’hora d’avaluar les actituds. Quin dret 

moral tenen els professors per jutjar allò que està bé o malament? Les influències familiars i 

socials tenen cabuda en els resultats actitudinals? I en cas afirmatiu, com podem compensar 

les mancances?. 

 

 
 

Actualment... 

Com hem vist, avaluar l’aprenentatge d’actituds és difícil, tant per les característiques concretes 

del propi contingut com pel bagatge que es du en l’àmbit avaluatiu. 

 

Les actuals eines d’avaluació de l’actitud plantegen diversos problemes. L’avaluació s’ha de 

realitzar al llarg de tot el curs. Observar l’actitud pot esdevenir complicat juntament amb el 

desenvolupament dels continguts per part del professor. Una bona observació i recull de dades 

és lenta i requereix instruments que permetin la recollida dels resultats actitudinals treballats de 

forma àgil. 

 

Actualment ens trobem amb l’avaluació a través de fitxes, dossiers, exàmens, treballs, tallers, 

deures, etc. on la recollida i avaluació d’aquestes evidències es fa mitjançant una graduació 

numèrica en base a un solucionari, una rúbrica de requisits o senzillament, una avaluació 

subjectiva i qualificativa. Així doncs, quina és la nostra proposta? 

Qui avaluarà? 

En el nostre estudi vol contemplar la coavaluació com a procés avaluador dins l’àmbit 

d’estudi de la mostra. 

La coavaluació és una eina que ens ajuda a treballar aptituds relacionades amb 

l’empatia, anàlisi objectiu, acceptació d’errors, l’observació detallada, etc. 

A més a més, aquesta tècnica avaluativa permet fer un anàlisi personal de les 

mancances actitudinals i obtenint resultats de millora generals.  

Els alumnes seran els protagonistes de la coavaluació. Treballaran envers l’adquisició de 

nous coneixements i fomentaran l’autoexigència i la superació personal de nous reptes. 
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METODOLOGIA 
 

Població d’estudi 

La nostra proposta d’estudi té lloc en un institut situat a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Actualment el centre imparteix estudis d’ESO i Batxillerat. És un centre que té tradicionalment 

té problemes actitudinals de l’alumnat i és per aquest motiu que s’ha decidit engegar un 

projecte pedagògic d’innovació per treballar la coavaluació de l’actitud i per tal d’establir 

mecanismes que millorin la conflictivitat a l’aula i augmentin el creixement personal dels 

alumnes. 

 

Subjectes d’estudi 

El nostre estudi es realitzarà sobre una mostra formada per nois i noies de primer curs de 

l’ESO. La mostra, considerada homogènia en quan a gènere i edat consta d’un total de 28 

alumnes tots ells alumnes de primer. Per portar a terme la metodologia d’estudi es pretén 

aprofitar les hores de tutoria. 

 

La prova es centralitzarà en aquest grup de 1r d’ESO atès que és un curs on històricament hi 

ha més conflictivitat. Alguns antecedents ens indiquen els problemes d’adaptació que els 

suposa iniciar una nova etapa, en aquest cas, a l’institut. 

 

Segons els resultats que s’obtinguin en aquesta prova pilot es preveu ampliar en els propers 

anys la seva aplicació a la resta de cursos amb les adaptacions i ajustos que es creguin 

convenients. 

 

Instruments  

S’utilitzarà una rúbrica d’avaluació dissenyada per al nostre estudi i que contempla diferents 

variables actitudinals, tal i com s’exposa a continuació. L’aplicació de la rúbrica com a mètode 

d’avaluació de les actituds es farà en començar el curs escolar de manera que quedi com un 

hàbit o cosa normal i gens traumàtica, en la que no hi ha mala intenció en l’observació sinó 

l’objectiu és millorar i créixer. 

 

El tutor utilitzarà les primeres hores de tutoria del curs per tal d’explicar tot el procés, dinàmica, 

objectius i funcionament de la coavaluació als alumnes. Tothom rebrà una rúbrica en paper i es 

penjarà al moodle per tal de facilitar el treball conjunt. 

 

La coavaluació per part dels estudiants es realitzarà setmanalment, durant els darrers cinc 

minuts de l’hora de tutoria. L’alumne, que porta ordinador i pot accedir a la plataforma 

moodle, realitzarà la coavaluació del company/a de classe que li ha estat assignat aquella 

setmana. 
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En aquest procés de coavaluació l’alumne visualitza a la pantalla la rúbrica interactiva (que 

s’inclou a l’annex) i selecciona el grau d’assoliment o necessitat de millora, d’un seguit de 

categories (Esforç/treball, participació, respecte, interès/Atenció, cooperació/solidaritat i treball 

en grup), en funció de l’actitud del company/a que li ha tocat observar durant la setmana. 

 

Finalitzada la coavaluació i de forma automàtica el programa nomenarà a cadascun dels 

estudiants a qui han d’observar durant la setmana vinent a la classe de Tecnologia i Tutoria. 

Per qualsevol incidència al sistema sempre es podrà desenvolupar l’activitat manualment sobre 

la rúbrica lliurada i recollir les evidències pel professor així com atorgar les noves parelles 

d’observació per la setmana al seu criteri. 

 

Aquest procés s’anirà repetint setmanalment. El programa de gestió de les dades d’avaluació 

ha estat creat amb de tal manera que no es repeteixin els estudiants a avaluar.  

 

Aquest canvi d’observador setmanal ha estat introduït en el procés de coavaluació per tal de 

reduir errors i efectes perjudicials. Al cap i a la fi tots els estudiants valoren i seran valorats per 

la totalitat del grup. Es promocionarà l’anonimat en tot el procés així com la seguretat i 

privacitat de les dades, no obstant és molt probable que els alumnes s’ho diguin. Aquest fet no 

cal considerar-lo com a negatiu atès que mentre parlin i comentin aspectes que s’han observat 

mútuament s’estan treballant els objectius plantejats. 

 

L’anàlisi i resolució de les dades es farà de 

forma automàtica a través de la plataforma 

de treball (moodle) instaurada a l’institut. 

Tant el professor com els alumnes podran 

consultar-les al moment. 

 

El professor pot usar aquestes dades amb 

fins formatius en hores de tutoria general o 

en entrevistes puntuals per a mostrar com 

és vist un alumne pels seus companys. Cal 

destacar que es tracta d’un exercici de 

transparència davant dels pares i altres 

professors per eliminar efectes d’apreciació personal ja que les anotacions són fetes per 

companys 

 

El professor haurà de controlar que la pràctica de la coavaluació no comporti la falta d’atenció 

dels alumnes. 

 

La rúbrica proposada està formada per 

ítems referents a diversos aspectes 

observables en l’actitud de l’alumnat (veure 

rúbrica en annex): 

- Esforç/treball 

- Participació 

- Respecte 

- Interès/Atenció 

- Cooperació i solidaritat 

- Treball en grup 



 

Estratègies i recursos per les hores de classe de Tutoria. 6 
 

Mensualment durant la classe de tutoria el tutor podrà comentar a aquells alumnes que 

consideri els resultats de la coavaluació. Sobre els resultats obtinguts es proposaran objectius 

de millora personal. 

 

Cal destacar que la coavaluació entre companys representa un 25% de la nota d’actitud. Per 

tant, no és determinant i el professor mantindrà el control dels resultats finals. 

 

Rúbrica d’avaluació 

La present proposta pretén iniciar la coavaluació a partir d’una rúbrica. Una rúbrica “és un 

conjunt de criteris i models lligats a uns objectius d’aprenentatge utilitzat per avaluar l’actuació 

de l’alumnat” (Alart, N. 2012). L’objectiu de l’ús d’aquesta eina és el de la màxima transparència 

i equitat de criteris atès que tots els alumnes gaudiran d’un mateix patró d’avaluació. 

 

En la rúbrica desenvolupada es graduen els diferents graus d’assoliment dels ítems esmentats 

per a permetre la decisió de quina valoració atorgar a cadascú en funció dels seus actes, des 

de més assolit a necessitats de millora. Així es proposa una rúbrica amb tres nivells de 

complexitat per adaptar-la a diferents nivells de maduresa dels alumnes. De manera que es 

podrà anar adaptant la rúbrica inicialment escollida o fer el salt a la de segon nivell en funció de 

l’evolució del procés. Així mateix els propis alumnes trobaran mancances en la rúbrica de 

menys nivell, dubtes per inconcreció de les definicions que requeriran saltar al segon nivell de 

maduresa. 

 

Atesa l’evolució de les actituds esperades, possibles divergències i necessitats de diàleg sobre 

les observacions, es preveu al llarg del curs realitzar actualitzacions de la rúbrica de manera 

que les opinions i experiències dels alumnes es puguin veure identificades adaptant l’eina 

d’avaluació a les situacions reals que es produeixin. El tutor serà el dinamitzador d’aquestes 

sessions desenvolupades en l’àmbit de tutoria i en funcions del seguiment del funcionament. 

 

Avaluació  

L’avaluació del sistema serà una tasca del tutor en primer lloc i de l’equip docent en segon. Així 

es proposen cinc criteris d’avaluació: 

• Millora del comportament: avaluat com la reducció de sancions, de negatius, així com 

augment de les avaluacions en actitud en les diverses matèries. 

• Interès per la pròpia actitud: preguntes rebudes pels professors referents a l’actitud 

(fins i tot en altres matèries), així com l’evolució del seu esperit crític. 

• Millora de les relacions: reducció de les disrupcions, conflictes, així com millora de la 

capacitat de la seva resolució. 

• Iniciativa mostrada respecte l’actitud: propostes que sorgeixin dels alumnes 

relacionades amb la millora del sistema ajustant-se als objectius plantejats. 
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• Demanar opinió als alumnes sobre el sistema, justificant els objectius que es 

persegueixen i si tenen propostes de millora o d’adaptació del procés per a fer-lo més 

adequat. 

 

Dificultats esperades 

Desenvolupar una proposta innovadora toparà amb dificultats en el seu desenvolupament. Una 

d’elles serà la coordinació necessària i la cooperació constant amb el psicopedagog del centre, 

sempre que hi hagi al grup un alumne amb NEE (necessitats educatives especials). 

 

El tutor ha de ser conscient que necessitarà gaudir de suport de la resta de professionals en tot 

el procés per tal d’aconseguir els objectius fixats. 

 

Tot i amb això hem de tenir present la complexitat que suposa vincular els objectius de l’estudi 

amb els continguts de treball proposats i obtenir uns resultats òptims. Així doncs els 

instruments emprats han de fer possible la nostra proposta de millora. 

 

Una altra dificultat afegida rau en que amb aquesta forma d’avaluar la metodologia de 

qualificació incrementa el treball dels alumnes, en tant a que va lligat a l’adquisició de 

responsabilitats. (Sanmartí, 2007, Ureña et al., 2007) 

 

Tanmateix es supervisaran els resultats trimestralment, podent suggerir, variar i fins i tot 

adaptar el sistema de coavaluació de l’actitud entre alumnat. 

 

Tractant-se d’una proposta d’innovació hi podria haver una negativa inicial per part de l’equip 

docent i requerirà d’una proposta argumentada. 

 

Finalment al paper dels pares pot ser determinant. En la reunió de principi de curs caldrà 

presentar el sistema justificant els objectius del mateix, demanar col·laboració als pares en fer 

reflexionar els alumnes en aspectes actitudinals així com mostrar que aquesta activitats suposa 

major càrrega de treball pel professor i que és pel bé dels alumnes en tant que es persegueix la 

seva millor evolució madurativa. 

 

CONCLUSIONS 
 
L’avaluació de l’actitud dels alumnes té un fort component subjectiu del professor. El procés 

d’avaluació ha de ser formatiu i ajudar a l’assoliment de les competències bàsiques. La 

metodologia de coavaluació de l’actitud entre alumnes és innovadora ja que uneix la 

necessitat d’avaluar l’actitud amb la metodologia de la coavaluació. Aquest fet permet que 

els alumnes observin els comportaments dels seus companys i reflexionin sobre els propis i per 

tant permet una reducció de la conflictivitat i una millora de la seva maduresa personal. 
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RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’ACTITUD NIVELL 1 

 
CATEGORIA 4 3 2 1 

 
S’esforça... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
Participa... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
Respecta als 
companys i 
professors... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
S’interessa ... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
Coopera... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
Treballa... 
 

 
molt 

 
de forma normal. 

 
poc 

 
molt poc 

 
 
RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’ACTITUD NIVELL 2 

 
CATEGORIA 4 3 2 1 

 
Esforç/treball 
 

 
S’esforça i 
treballa molt 
 

 
S’esforça i 
treballa de forma 
normal. 

 
No s’esforça 
molt 

 
No s’esforça 
gens 

 
Participació 
 

 
Participa molt 

 
Participa de 
forma normal. 
 

 
No participa molt 
en les activitats. 

 
No participa mai 

 
Respecte 
 

Mostra molt 
respecte pels 
professors, els 
companys i 
normes. 

Normalment és 
respectuós amb 
els professors i 
companys. 

A vegades no és 
prou respectuós 
amb els 
professors i 
companys. 

Sovint no és 
prou respectuós 
amb els 
professors, els 
companys  

 
Interès/Atenció 
 

 
Sempre està 
atent,  

 
Normalment està 
atent. 
 

 
Poques vegades 
està atent. 

 
Gairebé mai 
està atent. 

 
Cooperació i 
solidaritat 
 

Sempre ajuda a 
companys i 
professors. 

Normalment 
s’ofereix per 
ajudar. 

Poques vegades 
ofereix ajuda. 

Com a màxim 
ofereix ajuda 
quan se li 
demana. 

 
Treball en grup 
 

És un bon 
company de 
grup 

És un company 
de grup normal 

No es massa 
bon company 

És un mal 
company de 
grup. 
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RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’ACTITUD NIVELL 3 

 
CATEGORIA 4 3 2 1 

 
Esforç/treball 

El seu treball és 
continuat, tant a 
casa com a 
classe i sovint fa 
més feina de la 
demanada. 

El seu treball no 
és sempre 
constant, li falten 
algunes 
activitats o les fa 
al mínim esforç. 

Treballa només 
a classe o en 
aquelles coses 
que li agraden 
més. 

Gairebé no fa 
cap treball o 
només quan se 
li insisteix molt. 

 
Participació 

Participa 
activament de la 
dinàmica i les 
activitats amb 
iniciativa pròpia i 
aportant idees. 

Participa 
activament a 
remolc de 
companys o 
situacions 

Participa quan 
se li demana o 
d’iniciativa 
pròpia de tant 
en tant. 

No participa 
encara que se li 
demani. 

 
Respecte 

Mostra respecte 
pels professors i 
els companys, 
així com per les 
normes de 
convivència. Mai 
se li ha de cridar 
l’atenció. 

Normalment és 
respectuós amb 
els professors, 
els companys i 
amb les normes. 
Gairebé mai se li 
ha de cridar 
l’atenció. 

A vegades no 
és prou 
respectuós amb 
els professors, 
companys o 
amb les normes. 
De tant en tant 
se li ha de cridar 
l’atenció. 

Sovint no és 
prou respectuós 
amb els 
professors, els 
companys o 
amb les normes. 
Sovint se li ha 
de cridar 
l’atenció. 

 
Interès/Atenció 

Gairebé sempre 
està atent, 
escolta i mostra 
interès. 

Normalment està 
atent, escolta i 
mostra interès. 

Poques 
vegades està 
atent, escolta i 
mostra interès. 

Gairebé mai 
està atent, 
escolta o mostra 
interès. 

 
Cooperació i 
solidaritat 
 

Sempre que pot 
ajuda a 
companys i 
professors. 

Normalment 
s’ofereix per 
ajudar. 

Poques 
vegades ofereix 
ajuda. 

Com a màxim 
ofereix ajuda 
quan se li 
demana. 

 
Treball en grup 

Aporta idees, té 
actitud positiva al 
treball, busca 
solucions, 
recolza les idees 
d’altres, té 
iniciativa, 
compleix els 
compromisos. 

No fa alguna de 
les coses 
anteriors. 

No fa més d’una 
de les coses 
anteriors. 

Només fa una o 
cap de les coses 
anteriors. 

 



!
!

!
ANNEX 5 – LLIBRES CONSULTATS DISPONIBLES A LA XARXA DE 

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 
!
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PÚBLIQUES 
 
N. Alart i J. Ruaix. Recursos TIC per a la 
tutoria en l’educació secundària: una visió 
pràctica a partir de la multiplicitat 
d’intel·ligències dels alumnes. Barcelona: 
Editorial UOC, 2008. Dossiers did@TIC’s, 
4. 

 
 
P. Arnaiz, i S. Isus. La tutoría, 
organización y tareas. Barcelona: Ed. 
Graó, 1995. 

 
 

M. Alvarez, et.al. La orientación vocacional 
a través del currículum y de la tutoria. Una 
propuesta para la etapa de 12 a 16 años. 
Barcelona: Ed.Graó i ICE, 2000. Col·lecció 
MIE (Materials per a la innovació 
educativa) 

 
 
P. Arnaiz, T. Natàlia, M. de las Heras i E. 
Navarro. Eines per l’acció tutorial. 
Barcelona: CEAC, 1985. 
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M. Bilbao Herrán, (et.al.). Materials per a 
tutories. Barcelona: Horsori Editorial, s.l. 
2007. Col·lecció manuals batxillerat. 

 
 
M. Bilbao Herrán, (et.al.). Recursos para 
tutoría. Barcelona: Horsori Editorial, s.l., 
2010. Col·lecció manuals batxillerat. Conté 
CD. 

 
 

A.Díez de Ulzurrun i A. Masegosa. La 
dinámica de grups en l’acció tutorial. 
Barcelona: Ed Graó, 1996. 

 
 
N. Estrems i C. Lladó. La pràctica de la 
tutoria a l’escola. Barcelona: Barcanova, 
1991. 
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M. Izal Mariñoso. Tutoría de valores con 
preadolescentes. Madrid: Editorial CCS, 
2005. Col·lecció materiales para 
educadores. 

 
 
X. Martín, et.al. Tutoría. Técnicas, 
recursos y actividades. Madrid: Alianza 
editorial, 2008. 

 
 
 

A. Noguerol. Tècniques d’aprenentatge i 
estudi. Aprendre a l’escola. Barcelona: Ed. 
Graó, 2007. 

 
 
J.A Planas, et.al. La orientación 
professional y la búsqueda de empleo. 
Experiencias innovadoras y técnicas de 
intervención que facilitan la inserció 
laboral. Barcelona: Ed. Graó, 2012. 
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J. Riart. Manual de tutoría y orientación en 
la diversidad. Madrid: Ediciones Pirámide, 
2007. Colección psicología. 
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