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RESUM INTRODUCTORI 
 
 
L’acció tutorial és un dels pilars bàsics de l’actual sistema educatiu. En l’hora setmanal de 
classe de Tutoria s’hi concentren molts aspectes de caire logístic, organitzatiu o administratiu 
que, moltes vegades, no permeten aprofundir en continguts transversals de caire formatiu i de 
seguiment individualitzat que són la veritable vocació de l’acció tutorial. 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 i 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 o tutora1 hi prestava. 
 
El present treball s’inicia amb una anàlisi de la situació actual de la tutoria a través de dues 
perspectives d’investigació diferents. En primer lloc s’analitza allò recollit en la legislació vigent 
en referència a l’acció tutorial, els seus objectius educatius així com les funcions dels tutors 
com a fonament del procés d’aprenentatge per així poder referenciar el marc de treball en el 
que s’haurien de desenvolupar les activitats relacionades amb l’acció tutorial. En aquest apartat 
s’analitza també la figura del Pla d’Acció Tutorial que trobem redactat en tots els centres, les 
seves funcions i la relació amb l’entorn educatiu. 
 
Des d’una segona perspectiva d’aquesta investigació es van cercar estratègies que 
permetessin partir de l’activitat docent que realment es desenvolupa a les classes de tutoria, 
amb l’objectiu d’entendre quina era la percepció dels tutors sobre la seva tutoria i poder 
analitzar pràctiques i eines utilitzades. En aquesta fase es contrasta l’escenari legal esmentat 
anteriorment, amb la situació actual a la pràctica real de la tutoria. Per això el treball analitza els 
resultats d’una enquesta efectuada a tutors de secundària sobre l’activitat docent i les gestions 
que realitzen en l’àmbit de la funció tutorial. En aquesta els professionals es manifesten sobre 
la seva dedicació, percepció i opinió sobre la tutoria, les gestions sistemàtiques que hi 
desenvolupen, la seva voluntat i possibilitats de desenvolupar temes formatius així com les 
seves relacions amb els alumnes i familiars. Finalment se’ls insta a opinar sobre possibles 
millores en l’àmbit de la seva tasca com a tutors. Gràcies a la col·laboració dels docents que hi 
van participar, aquesta tasca inicial d’investigació ha permès establir un escenari inicial de la 
situació actual a la pràctica educativa dels professors enquestats. 
 
En segon lloc, un cop analitzada la situació actual, es proposen estratègies i recursos per a 
treure més profit de l’hora de tutoria amb la fita de donar resposta a les necessitats recollides 
per la pràctica real dels professors. Es proposen eines pràctiques per agilitzar les tasques 
quotidianes, amb l’objectiu de poder optimitzar la tasca del tutor i permetre donar més 
dedicació al tracte de temes de caire transversal durant l’hora de tutoria i per tant millorar les 
actuacions de l’organització docent. 
 
A continuació, en un tercer bloc, es realitza una anàlisi dels temes formatius que es poden 
tractar des de la tutoria a cada curs de l’ESO i de batxillerat recollint abundants recursos 
didàctics. Se’n referencien i se’n cerquen de basats en metodologies motivadores que millorin 
el treball a l’aula. Amb aquest recull s’ofereixen noves activitats docents sobre continguts 
específics en l’acció tutorial. Amb aquesta recerca s’obté diversitat de metodologies amb la 
finalitat de millorar els continguts específics, oferint nous recursos tecnològics i didàctics que 
ajudin a millorar la satisfacció de l’alumnat així com els seus resultats acadèmics. 
 
Com a últim apartat s’analitzen diversos sistemes de comunicació amb les famílies2 i amb els 
alumnes per tal de garantir la transmissió de la informació i millorar la seva implicació. Es fan 
propostes per a millorar la seva atenció i participació en l’educació dels seus fills i filles, així 
com per agilitzar la gestió de la tutoria. Tots aquests aspectes tenen per objectiu millorar els 

                                                        
1 En el present treball es farà servir el mot “tutor” per fer referència als mots “tutor” i “tutora” per a major agilitat i sense 
cap voluntat d’incórrer en discriminació de gènere. 
2 En el present treball s’usaran els termes “famílies” o “pares” de forma genèrica referint-se a pares, mares o tutors 
legals, per agilitat de comprensió i sense cap voluntat d’incórrer en discriminació de gènere. 
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aprenentatges dels alumnes en aquells àmbits de creixement que no queden inclosos en la 
resta de matèries curriculars. Amb aquest fet es contribueix a implantar noves possibilitats 
docents en l’àrea de tutoria. 
 
 
Atesa l’anterior introducció els objectius del present treball són: 
 

1. Efectuar una recerca sobre els aspectes als que es dedica l’hora de tutoria i recollir 
idees de com els professors la gestionen. 

2. Proposar estratègies per agilitzar gestions a les hores de tutoria. 

3. Efectuar un recull de recursos formatius d’interès transversal per utilitzar a les hores de 
tutories. 

4. Proposar sistemes eficaços d’informació i de formació amb les famílies dels alumnes a 
través de la tutoria. 

 
El treball està desenvolupat al llarg de l’anàlisi d’aquests quatre objectius seqüenciats i 
complementaris, basant-se en una recerca docent i desenvolupant propostes concretes de 
millora d’aquestes vessants de l’acció tutorial. Cadascun d’aquests quatre objectius està 
desenvolupat, un per un, en cadascun els quatre grans apartats del present treball. 
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1 La Tutoria 
 
El present treball pretén analitzar la pràctica docent que s’imparteix als centres en relació a 
l’acció tutorial i proposar millores. Com a marc de treball en el que s’haurien de desenvolupar 
les activitats relacionades amb l’acció tutorial, en primer lloc s’analitza allò recollit en la 
legislació vigent en referència a l’acció tutorial, els seus objectius educatius així com les 
funcions dels tutors com a fonament del procés d’aprenentatge. També s’analitza el Pla d’acció 
tutorial i el seu contingut i finalitats. En aquesta primera fase del treball s’analitza l’escenari 
legal i es contrasta amb l’escenari real a través de les dades obtingudes de tutors que han 
contestat un enquesta anònimament sobre la seva activitats relacionades amb la tutoria. És en 
base a aquesta comparativa que es proposaran millores i estratègies per a implementar en 
l’àmbit de l’àrea de tutoria. 
 
1.1 Marc legal 
 
En l’anàlisi de la legislació vigent en matèria d’educació es roben referències explícites sobre 
l’acció tutorial i les seves finalitats. Cal destacar que la tasca tutorial és un dels pilars de l’actual 
sistema educatiu i per això està regulada normativament en diversos documents legals. 
 
Segons la legislació vigent 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 social3. 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 tasca4. Les principals actuacions associades a l’acció tutorial estan relacionades amb5: 

- 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 bàsiques6. 
 
Cada centre ha de considerar les característiques del seu entorn social i cultural en la redacció 
del seu projecte educatiu i concretar els procediments organitzatius i de coordinació de l’acció 
tutorial entre professors en la redacció del Pla d’Acció Tutorial (PAT)7. 
 
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 famílies8. 
 
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 fills9. 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 necessàries10. 
 

                                                        
3 LEC 12/2009, article 57.7. 
4 Decret 143/2007, article 15.1. 
5 Decret 102/2010, article 15.2. 
6 Decret 102/2010, articles 38 i 39 i Decret 143/2007 article 1.3 i 16. 
7 LOE 2/2006, article 121 i Decret 143/2007, article 15.2. 
8 LOE 2/2006, article 91.c i Decret 102/2010 article 38 
9 LEC 12/2009, articles 25.2, 57.7. 
10 LEC 12/2009, article 79.4. 
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En referència als propis alumnes, l’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la 
implicació dels alumnes en el procés educatiu11. En particular, s’ha d’adreçar a desenvolupar 
una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació dels alumnes en les activitats del 
centre. 
 
Pel que respecta al professorat, l’acció tutorial ha d’integrar les funcions del tutor amb les de la 
resta de l’equip docent i amb les d’altres professionals de l’educació. L'exercici de l'acció 
tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix grup. És 
recomanable que els tutors siguin professors de les matèries comunes, amb experiència al 
centre i ser tutors dels mateixos alumnes més d’un curs consecutiu12. Per aquesta tasca, a 
cada curs, tant d’ESO com de batxillerat, es reserva una hora setmanal de mitjana per a la 
tutoria en grup13. A més, en la distribució de l’horari dels professors, tenen reservat temps per a 
les altres tasques de tutoria com poden ser entrevistes o reunions amb alumnes, familiars o 
altres professionals així com per la seva organització personal14. 
 
El Departament ha d’oferir als tutors sistemes formació per al desenvolupament d’aquesta 
funció. Un sistema proper és la formació interna en el centre que està previst que s’organitzi 
preferentment en relació a l’orientació educativa i l’acció tutorial15. 
 
 
1.2 El Pla d’Acció Tutorial 
 
Cada centre ha de redactar un Pla d’Acció Tutorial (PAT) en desenvolupament del seu projecte 
educatiu i en funció del seu entorn social i cultural. En aquest s’han de definir els procediments 
d’organització i de coordinació de l’acció tutorial. Tots els professors han de desenvolupar les 
funcions de tutoria respecte tots els alumnes, encara que cada alumne i cada grup tenen 
assignat un professor responsable. 
 
El claustre és l’encarregat de l’elaboració del PAT i el consell escolar d’aprovar-lo. A nivell de 
claustre es desenvolupen les directius de coordinació docent i d’acció tutorial. Els equips 
docents, que estan formats per tots els professors d’un mateix grup d’alumnes, tenen la 
responsabilitat de coordinar les accions tutorials a les aules i coordinar aspectes personals, 
pedagògics o acadèmics dels alumnes. Els tutors desenvolupen la planificació a la seva classe 
i fan el seguiment individual i col·lectiu dels seus alumnes. 
 
El Pla d’Acció Tutorial és el document on es recullen els sistemes de coordinació de cada 
centre i estableix els horaris concrets de les sessions de tutoria en grup i les reservades per 
cada tutor per les tasques de dedicació a la seva tutoria. Queda regulat per l’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 dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya. 
 
Els objectius del PAT són16: 

- Afavorir la qualitat de les actuacions de professors, alumnes i pares. 
- Coordinar les diverses tasques d’orientació que porti a terme el centre. 
- Proporcionar informació i orientació personal, acadèmica i professional als alumnes. 

 
El PAT ha d’incloure17: 

- Objectius a assolir. 
- Temàtiques a desenvolupar en funció de les necessitats del centre i dels alumnes. 
- Metodologies d’aprenentatge i de socialització. 

                                                        
11 LEC 12/2009, article 59.5. 
12 Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, curs 2012-2013, Annex: 
Acció Tutorial. 
13 Decret 143/2007, annex 3 i 4 i Decret 142/2008 annex 3. 
14 Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, curs 2012-2013, Apartat 
21. 
15 Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, curs 2012-2013, Apartat 
V. Formació permanent del professorat. 
16 Ordre de 5 de maig de 1989, article 6. 
17 Ordre de 5 de maig de 1989, Annex. 
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- Recursos disponibles. 
- Calendari d’aplicació i planificació al llarg d’un curs. 

 
Per tant el PAT ha de ser una eina de reforç pels tutors oferint-los recursos per a desenvolupar 
a la seva tutoria. Ha d’incloure, per cada nivell, la planificació anual, els temes previstos a 
tractar i els recursos o materials necessaris que el centre posi a disposició dels tutors. En 
aquest sentit garantirà la coherència i la continuïtat durant l’escolarització dels alumnes. 
 
El següent esquema desenvolupa els aspectes que han d’incloure els PATs en referència a 
l’orientació dels alumnes. 
 

 
Aspectes d’orientació de l’acció tutorial 

 
Aquest altre esquema desenvolupa els entorns d’intervenció del PAT: 
 

 
Àmbits d’intervenció dels PAT 

 
Atès tot l’esmentat sobre l’acció tutorial es pot concloure que: 

- La funció tutorial es centra en l'educació integral dels alumnes i el seu objectiu és 
desenvolupar les capacitats personals, col·laborar a la seva socialització i orientar 
personal, acadèmica i professionalment. 

- L'acció tutorial possibilita contextos i instruments que ajuden a la prevenció de 
conflictes i a la seva resolució. 
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- La funció tutorial no és responsabilitat única del tutor o tutora, és necessari el treball 
coordinat de l'equip educatiu pel seguiment del procés. 

- També influeixen en l’acció tutorial dels alumnes els companys, la família, l’entorn i el 
propi alumne. 

- Així la funció tutorial s’entén com la formació integral de l’alumnat pel que respecta al 
seu creixement com a persona. 

Amb la intenció de trobar una definició de tutorització que inclogui tot allò recollit fins aquest 
punt vull reproduir-ne una que m’ha agradat especialment 18: 
 
 

 
 
Des d’una perspectiva gràfica podem observar el següent esquema sobre les funcions del tutor: 
 

 
Funcions del tutor19 

                                                        
18 P. Arnaiz, i S. Isus. La tutoría, organización y tareas. Barcelona: Ed. Graó, 1995. 
19 N. Alart. Tutoria i orientació. Ser Tutor/tutora. Màster de secundària, gener 2010. 

“La tutorització és la capacitat que té tot professor de posar-se al costat de l’alumne, de patir 
amb ell els processos d’”enllumenament” conceptual, d’ajudar-lo a resoldre els seus 
problemes personals, d’aprenentatge, d’autonomia-dependència, de relació... (...) La tutoria 
és doncs un procés d’acompanyament en l’aprenentatge vital.” 
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Per a dur a terme les funcions que tenen els tutors cal desenvolupar una sèrie d’habilitats que 
es resumeixen en el següent esquema: 

 
Habilitats del tutor20 

 
Com es pot observar la tasca de tutor comporta una gran quantitat d’àmbits d’intervenció, 
aspectes a considerar, relacions personals i professionals a cultivar i habilitats per a 
desenvolupar correctament la tasca. Aquests aspectes impliquen que no tots els perfils de 
professors són adequats per a realitzar la tasca de tutoria. 
 
En el desenvolupament del present treball s’han analitzat diversos PATs de diferents centres 
(veure llistat en bibliografia) i s’ha detectat força diversitat en la seva concreció i 
desenvolupament. A mode d’exemple es vol fer un èmfasi especials en el PAT de l’Institut 
d’Aran21. Per cadascun dels cursos de l’ESO inclou un dossier molt complet pel tutor i un altre 
per l’alumne. Aquest segon inclou totes les activitats a desenvolupar al llarg de l’any en les 
hores de tutoria. També hi ha enllaços per professors, pares i alumnes a diversos recursos útils 
en el marc dels continguts a desenvolupar a tutoria. Materials com aquest que es poden trobar 
a disposició dels professors són un exemple del nivell de desenvolupament de la tasca tutorial 
que es pot assolir. 
 
 
1.3 Anàlisi de casos reals de pràctica tutorial 
 

1.3.1 Elaboració d’una enquesta 
 
Tanmateix, un cop establert el marc legal i teòric referent a l’acció tutorial, la pràctica real a les 
aules té els ajustos personals de cada tutor. Per a obtenir una base d’estudi de com els tutors 
d’ESO porten a la pràctica a les seves aules la filosofia de la tutoria he elaborat una enquesta. 
 
L’enquesta elaborada té per objectius: 

- Obtenir dades reals sobre les tasques que es desenvolupen a les hores de tutoria i el 
temps que s’hi dedica. 

- Determinar la importància que es dóna al desenvolupament de tasques transversals i 
quina mena de temàtiques es tracten. 

- Copsar les opinions dels tutors respecte les relacions que tenen amb els pares dels 
seus alumnes, la seva participació i implicació en l’aprenentatge dels seus fills. 

                                                        
20 N. Alart. Tutoria i orientació. Ser Tutor/tutora. Màster de secundària, gener 2010. 
21 PAT Institut d’Aran: <http://www.iesaran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=108> 
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Aquesta enquesta ha estat elaborada amb un format digital per a facilitat de tramesa i rapidesa 
de resposta, al mateix temps que permetre fer-ne un tractament eficient dels resultats. 
Concretament s’ha elaborat amb l’aplicació per a formularis de Google Drive i s’ha enviat per 
correu electrònic (es pot consultar a l’adreça <https://docs.google.com/forms/d/1-
s4nre2GyA_oy5KG3wx85JXgKBmacKKSMRl-
saxmgfI/viewform?sid=646bbb243b2c8336&token=h5ooGD4BAAA.Hx9VW0RnO0dzjB9PKZYlp
Q.uKTia89vqX_9h9s6p60usQ >). 
 
En primer lloc va ser enviada a tots els professors del centre on he desenvolupat les pràctiques 
prèvia autorització i notificació del director als professors. També es va remetre a l’altre centre 
del municipi prèvia demanda d’autorització al seu director. Simultàniament també es va enviar a 
dos centres més de dues poblacions diferents on es van aconseguir uns contactes que la 
podien reenviar a la resta de companys professors. En una segona onada es va enviar una 
demanda de col·laboració via correu electrònic i/o via contacte telefònic a onze centres de 
poblacions veïnes demanant poder-los remetre l’enquesta. No es va rebre resposta de cap 
d’ells. Finalment, per a major diversitat de resultats, es va enviar a deu centres més d’educació 
secundària de les poblacions més properes directament a l’atenció del director o del cap 
d’estudis. Per a situar l’entorn sòcio-cultural tots els centres estan situats a la part amb més 
població de la comarca del Vallès Oriental. 
 
L’enquesta està formada per 23 preguntes de diversa tipologia. La majoria són de resposta 
ràpida, ja sigui puntuar un ítem entre 1 i 10, escollir un dels ítems proposats o bé d’opció 
múltiple, és a dir, seleccionar diversos ítems amb els que s’està d’acord. En algunes qüestions 
d’aquest últim cas es limita la selecció als tres més destacats per a forçar la decisió de 
l’enquestat. També hi ha algunes qüestions de resposta oberta on els enquestats poden 
redactar les seves respostes amb frases simples. L’enquesta tal com la van rebre els 
professors s’adjunta a l’annex núm1 del present document. 
 
El resum de les respostes que s’han recollit en l’enquesta s’adjunten a l’annex núm. 2 al 
present document si bé en la present memòria se’n farà una anàlisi. Cal destacar que 
l’enquesta era anònima i només en l’última pregunta es demanava si volien posar el seu correu 
electrònic per a qualsevol consulta que pogués sorgir (aquest llistat ha estat suprimit de l’annex 
per complir amb la protecció de dades). Així mateix es demanava a cada enquestat de quin 
curs era o havia estat tutor però no el seu centre, per a no incórrer en comparacions entre 
centres que no era l’objectiu del present treball. 
 
La quantitat de respostes rebudes ha estat de 37. Atesa la població de professors als que s’ha 
demanat l’opinió (només els quatre centres esmentats a la primera onada en sumen 134) es 
pot treure una primera conclusió referent a que els professors actualment estan molt saturats 
de feines, tasques i gestions. 
 
D’altra banda es pot observar que les respostes a la primera pregunta referent al curs del qual 
són tutors han donat una bona diversitat d’opinions, recollint respostes de tots els cursos de 
l’ESO i del batxillerat amb majoria als cursos de menys edat. 
 

1.3.2 Tasques que es desenvolupen a les hores de tutoria 
 
En aquesta part de l’enquesta es pretenia recollir dades sobre quines tasques es desenvolupen 
en realitat a les hores de tutoria i quina càrrega horària suposen per poder-ne extreure idees 
pràctiques útils de les diferents experiències. 
 
A la pregunta en la que es demanava sobre les hores de dedicació dels tutors a les tasques 
relacionades amb la seva tutoria, es pretenia reflectir la càrrega de treball setmanal que 
aquesta responsabilitat representa per als professionals. Atesa la distribució horària normativa 
esmentada en l’apartat 1.1 de la present memòria, s’observa que la dedicació real supera el 
temps atorgat. A la resposta del temps que dediquen els professors es detecta una distribució 
d’entre una i set hores setmanals amb una moda de 3 hores i una mitjana de 3,3 hores, 
destacant que un 14% hi destinen 5 o més hores setmanals (veure els resultats en forma de 
gràfics a totes les preguntes a l’annex núm. 2). Una primera conclusió a extreure és que atesa 
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la situació de saturació actual que es palpa als centres qualsevol sistema per a rebaixar la 
càrrega de treball dels professors i poder-se dedicar millor a les tasques d’interès transversal 
seria benvinguda (pregunta 2). 
 
En la qüestió referent a què es dedica el temps a l’hora de tutoria destaca que en gestions i 
tràmits sistemàtics (l’enquesta esmenta que es refereix a “la gestió de faltes, retards, sancions, 
repàs de càrrecs, repàs de l'agenda,... Tot allò que no té contingut formatiu!”) destaca un 22% 
que hi destinen gairebé tota la sessió de manera que no els queda temps per a res més 
(pregunta 3). 
 
Aquest temps es destina als diversos ítems proposats destacant que un 32% dels professors al 
que dediquen més temps és a transmetre informacions diverses com: propers esdeveniments, 
acords,... i en segon lloc un 22% a la gestió de faltes, retards i sancions (pregunta 4 i 5). 
 
Respecte l’ús de càrrecs, que es gestionen des de les tutories, es detecta que un 38% dels 
professors demanen voluntaris. Amb aquesta metodologia cal manifestar que es requereix de 
força temps per a la seva gestió i coordinació (pregunta 6 i 7). 
 
En el mateix sentit per a repassar les agendes individuals destaca que només un 11% tenen 
una agenda virtual i encara un 27% (incloent la majoria que han contestat “altres”) dediquen 
temps a classe al seu repàs en grup (pregunta 8). 
 
Finalment en aquesta part de l’enquesta es demana per la freqüència de canvis de la 
distribució de la classe on la gran majoria ho fa quan ho creu pertinent (pregunta 9). 
 
Es pot observar que les gestions sistemàtiques ocupen bona part de les hores de tutoria en 
grup, aspecte que limita el desenvolupament de tasques de contingut transversal. En l’apartat 2 
de la present memòria es desenvoluparan algunes eines per a l’optimització d’aquestes 
gestions sistemàtiques que omplen les hores de tutoria, que no tenen contingut formatiu 
transversal. Cal recordar que en l’annex núm.2 es presenta el resum dels resultats de 
l’enquesta amb els gràfics i llistats pertinents que permeten una millor comprensió de l’estat 
actual detectat. 
 

1.3.3 Dedicació de les hores de tutoria a continguts formatius 
 
El segon objecte d’estudi de l’enquesta feia referència als continguts formatius de caire 
transversal que s’hi poden desenvolupar. Entenem per continguts de caire transversal 
continguts que no fan referència a una matèria curricular específica ans que es refereixen a 
aspectes interessants per al creixement personal dels alumnes i a l’assoliment de les seves 
competències bàsiques. 
 

 
Les competències bàsiques en el currículum22. 

 
                                                        
22 <www.xtec.cat>  
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Com pot observar-se en l’esquema anterior els objectius són aprendre a ser i actuar de manera 
autònoma, pensar i comunicar, descobrir i tenir iniciativa i conviure i habitar el món. 
 
En aquest sentit la pregunta en la que els professors podien valorar la importància que 
donaven ells al treball de continguts transversals a l’hora de tutoria ha obtingut uns resultats 
clarament positius. Valorant la seva importància entre 1 i 10 només hi ha hagut dues 
valoracions per sota de 6, s’ha obtingut una mitjana de 8,00 però sobretot destaca que la 
puntuació més votada ha estat les de 8 i 10 (pregunta 10). 
 
Posteriorment es demanava quins temes desenvolupen els tutors en una resposta oberta. Els 
temes han estat variats però fent-ne un extracte podem realitzar el següent gràfic agrupant-los 
per temes: 
 

 
Percentatge de professors que tracten els temes esmentats a les seves classes de 

tutoria segons les seves respostes a l’enquesta, pregunta 11. 
 
Com es pot observar els temes relacionats amb les tècniques d’estudi, amb aspectes de salut 
(nutrició, drogues, sexualitat), amb el treball en equip (democràcia, treball cooperatiu, educació 
en valors, motivació, esforç) i els relacionats amb la convivència i la resolució de conflictes són 
tractats com a mínim per un de cada quatre professors en les seves sessions de tutoria. 
 
Per a tractar aquests temes al voltant de la meitat dels professors elaboren o cerquen el seu 
propi material mentre només un 20% el rep del seu centre (pregunta 12). 
 
Em crida l’atenció que només hi hagi una presència marginal referent a les relacions amb les 
famílies i concretament està adreçada a resoldre conflictes entre pares i fills però no a la 
possible col·laboració que se’n pugui despendre. 
 
Respecte dels temes que als professors els agradaria tractar destaquen: 
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Percentatge de professors que voldrien tractar els temes esmentats a les seves classes 

de tutoria segons les seves respostes a l’enquesta, pregunta 13. 
 
S’observa que les coincidències són abundants i els valors també atès que han contestat 
menys professors. Tanmateix destaquen dos temes per sobre dels altres com són els referents 
a orientació professional (estudis post-obligatoris, però sobretot accés al món laboral, recerca 
de feina,...) i respecte temes d’autoconeixement, intel·ligència emocional i responsabilitat. Es 
detecta molta igualtat per la resta de temes en els que s’han agrupat les demandes dels 
professors. 
 
Novament no hi ha cap petició de tractar temes de millora de les relacions o aprofitament de les 
famílies per al creixement dels alumnes. 
 
La planificació dels professors de les seves sessions de tutoria s’ha de basar en el Pla d’Acció 
Tutorial que, com s’ha dit, és la planificació a nivell de centre, que al seu temps és coherent 
amb el projecte educatiu, en temes de creixement personal, acompanyament i relacions amb 
alumnes i famílies. Aquest garanteix la coordinació entre professors i estableix una estructura 
de temes a tractar, metodologies, calendari i recursos disponibles. En aquest sentit dos de 
cada tres (68%) professors segueixen els seus respectius PATs bastant o molt (pregunta 14). 
 
Dels resultats de l’enquesta es pot deduir que els professors troben molt interessant tractar 
temes de contingut transversal, tracten una gran diversitat de temes amb gran interès formatiu, 
ho fan recolzant-se principalment en el seu PAT i manifesten neguit per tractar més temes. En 
l’apartat 3 de la present memòria es farà i un recull de recursos relacionats amb aquests 
aspectes per al tractament i desenvolupament d’aquests temes. 
 

1.3.4 Relacions entre els tutors i les famílies i llur participació 
 
En aquest apartat es vol copsar les opinions dels professors respectes les relacions que tenen 
amb els familiars, pares, mares i/o tutors legals dels alumnes, com perceben, potencien o 
impliquen la seva participació en l’aprenentatge dels seus fills i com es podrien millorar aquests 
aspectes. 
 
A la primera qüestió referent a l’efectivitat de les informacions que es volen fer arribar a les 
famílies, només un 30% dels professors creuen que ho és en més d’un 75%. És a dir els 
professors consideren que hi ha molta informació que no és eficient o que no arriba als seus 
destinataris (pregunta 15). 
 
La pregunta 16 és una pregunta clau. S’insta als professors a valorar quin interès creuen ells 
que tindria que els pares tinguessin coneixement i poguessin consultar els temes formatius que 
es tracten a tutoria. Mentre que els familiars saben les matèries que els seus fills cursen 
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(llengües, ciències, matemàtiques, educació física,...) i poden saber els continguts que es 
tracten i els resultats acadèmics que s’obtenen, respecte la tutoria no tenen accés directe as 
continguts que es tenen planificats ni en reben resultats en forma d’avaluacions. Atès l’objectiu 
que des de la normativa s’atribueix a la tutoria en referència a desenvolupar les competències 
bàsiques en aspectes que les altres matèries no tracten directament, es pot considerar 
contradictori amb aquesta manca d’informació de les famílies respecte els seus continguts. 
Nogensmenys la informació, participació, implicació, assessorament de les famílies són les 
principals actuacions associades a l’acció tutorial. En aquest sentit semblaria evident que els 
pares haurien d’estar 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. Així mateix els professors haurien d’estar interessats en facilitar 
aquesta informació i promoure l’interès dels pares. Atesa l’anterior introducció les respostes 
dels professors són força dissonants. La seva valoració entre 1 i 10 respecte l’interès que 
tindria el possible accés dels familiars als continguts de la tutoria ofereixen força incògnites: 
 
En primer lloc el valor més votat és el de 5, un valor neutre que no es decanta. En segon lloc hi 
ha quatre professors que ho valoren en menys de 5 i fins i tot un que diu que gens. Entre els 
que creuen que sí que seria interessant, hi ha molta dispersió de resultats destacant només un 
14% que creuen que seria d’interès màxim. La mitjana de les votacions es situa en un valor 
molt baix de 6,5 sobre 10. (pregunta 16) 
 
Quan se’ls pregunta respecte temes directes relacionats amb la seva percepció sobre les seves 
hores de dedicació a tutoria, els professors ofereixen diversos punts de vista. La majoria creuen 
que estan ben comunicats amb altres professionals. En segon lloc destaquen que se senten 
realitzats en les entrevistes individuals amb els alumnes però a no gaire distància manifesten 
que les entrevistes individuals no acaben de donar fruits. Respecte les relacions amb els pares 
gairebé hi ha una empat entre els que creuen que les entrevistes amb els pares són el més 
gratificant i els que creuen que són el més incòmode pel que es pot deduir que depèn de l’stil 
del centre i de la trajectòria personal. Finalment un destacat percentatge es veuen atabalats per 
l’endreça o generació de documents (pregunta 17). 
 
Concretament respecte les entrevistes amb pares la majoria (però no tots) se les preparen 
prèviament demanant informació als companys. Destaquen a més les opinions que gairebé 
sempre els pares vénen amb intenció de col·laborar i interessar-se així com moltes vegades 
vénen a demanar ajuda. En aquest sentit es mostra interessant el fet de poder compartir 
recursos amb els pares respecte temes que es tracten i en els que poden estar interessats que 
podrien evitar reunions però sobretot els motius que les generen (pregunta 18). 
 
En aquest sentit doncs l’enquesta els insta a compartir amb quines vies de transmissió 
d’informació s’utilitzen en la comunicació amb les famílies. Destaquen per sobre de tot dos 
aspectes. Primer mitjançant informacions lliurades en paper en mà a pares o alumnes i 
paral·lelament la via telefònica o reunions presencials. En un segon nivell es troben els escrits 
a l’agenda, el correu electrònic i el web del centre. D’aquests sistemes es pot observar que 
alguns no ofereixen fiabilitat que la informació sigui rebuda. Per exemple via web no tenim 
control de qui rep la informació o donant papers en mà tampoc es pot saber si arriben al 
destinatari i si aquest entén el seu missatge. D’altra banda la via telefònica i les entrevistes són 
necessàries però molt costoses en temps i a vegades difícils de coordinar. La via correu 
electrònic en canvi que es pot considerar un sistema molt eficient, ràpid i econòmic, només és 
emprat per un 13% dels professors (pregunta 19). 
 
No obstant la percepció dels professors és que la comunicació amb les famílies és bastant 
eficaç, malgrat cal recordar que només un 30% creuen que la informació que se’ls vol fer 
arribar és eficaç en més d’un 75% (pregunta 15 i 20). 
 
A la part final de l’enquesta s’ha demanat, aquest cop amb resposta oberta, les seves opinions 
respecte quines són les claus per assolir una comunicació eficaç amb les famílies. La gran 
majoria dels professors han contestat amb paraules diferents però amb unes idees similars que 
es poden agrupar en: 
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Principals eines per assolir una comunicació eficaç amb les famílies segons les 

respostes a l’enquesta, pregunta 21. 
 
Destaca principalment l’opinió majoritària dels tutors respecte la necessitat de comunicació 
constant i en aquest sentit utilitzar diverses vies de comunicació, telefònica, entrevistes, correus 
electrònics, escrits a l’agenda, etc. Destaca que són pocs els que usen el correu electrònic i 
aquests en fan una valoració molt positiva. També crida l’atenció la percepció positiva que 
tenen quan es mostra a les famílies preocupació pels alumnes així com la importància de 
promoure la seva participació (pregunta 21). 
 
L’última pregunta amb contingut feia referència a perspectives de millora, és a dir, en quins 
aspectes creuen que es podria millorar l’aprofitament de les hores de tutoria així com les 
relacions amb els pares. Altra vegada era una pregunta amb resposta oberta per a poder 
plasmar les opinions individuals de cadascú i se n’ha fet la següent agrupació: 
 

 
Aspectes a millorar per aprofitar les hores de tutoria o les relacions amb les famílies 

segons les respostes a l’enquesta, pregunta 22. 
 
Resulta evident la sensació que la tasca de tutoria requereix de força temps per a dur-la a 
terme correctament juntament amb la petició de reduir la burocràcia lligada a la documentació i 
gestions a efectuar. En aquest sentit són uns quants els que proposen que la quantitat 
d’alumnes per tutor fos menor per a poder-los dedicar més atenció. També destaca el desig 
dels professors que la participació de les famílies fos major, la seva implicació en allò que els 
professors demanen o esperen d’ells així com major assistència a les reunions de classe que 
es celebren (pregunta 22). 
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Un cop analitzades les aportacions dels professors en aquests aspectes es denota que les 
relacions amb les famílies, per assolir la seva informació i implicació són un aspectes complex i 
molt divers. Ni tant sols el fet de fer-los arribar informació resulta senzill. Tanmateix resulta un 
aspecte desitjat pels professors aconseguir la implicació activa de les famílies i la seva 
col·laboració però difícil d’aconseguir. Destaca que hi ha diferents punts de vista per part dels 
professors en diverses qüestions encara que força consens en la necessitat de mantenir un 
contacte constant amb les famílies i en la manca de temps de dedicació. 
 

1.3.5 Conclusions dels resultats de l’enquesta 
 
Efectuant un resum de l’anàlisi de l’enquesta es poden extreure les següents conclusions: 

- Les gestions sistemàtiques ocupen bona part de les hores de tutoria en grup, aspecte 
que limita el desenvolupament de tasques de contingut transversal. 

- Els professors mostren interès per tractar temes de contingut transversal i amb vocació 
formativa. El desenvolupament de continguts es fa recolzant-se principalment en el 
PAT del centre i manifesten neguit per tractar més temes. 

- Segons els resultats és cabdal mantenir contacte constant amb les famílies i necessari 
millorar la seva informació, participació i implicació. També es detecta manca de temps 
per la dedicació que requereix. 
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2 Estratègies pràctiques per l’optimització de la tutoria 
 
Una vegada analitzada la pràctica real del professors en el desenvolupament de la tutoria, les 
seves percepcions, dificultats i neguits, queda palesa la bona voluntat i interès per la tasca però 
es detecten dificultats logístiques, sobretot de temps i de recursos. És en resposta a aquesta 
necessitat que en el present apartat es proposaran eines i estratègies per agilitzar els tràmits 
sistemàtics, aquelles gestions identificades sense contingut formatiu però de necessitat 
logística que cal efectuar en el si d’una acció tutorial. 
 
Hi ha diverses opinions sobre la conveniència d’ampliar les hores setmanals de dedicació a la 
tutoria en grup com és el cas de Xus Martín i altres23 que en el capítol Más tiempo para tutoría 
esmenten que creurien adequat disposar de tres hores setmanals i definir-les en el marc del 
Pla d’Acció Tutorial. Tanmateix aquesta qüestió queda fora de l’abast del present treball. 
 
En l’apartat 1.3.2 sobre tasques que es desenvolupen a les hores de tutoria, ha quedat palès 
que la dedicació horària és notable i insuficient per a permetre el desenvolupament de més 
continguts de caire transversal. Així qualsevol metodologia per permeti una millor eficiència 
d’aquestes tasques sistemàtiques serà un sistema interessant que els professor es plantejaran 
incorporar a la seva pràctica individual. A partir de les necessitats detectades, el present treball 
desenvolupa diverses idees per a agilitzar-ne la gestió: 
 

- El portfoli de tutoria 
- La sistema de transmissió automàtica d’informacions diverses 
- La gestió de faltes, sancions i retards 
- La implantació d’una agenda virtual 
- La roda de càrrecs automàtica 
- L’agilització de canvis en la distribució de la classe 

 
 
2.1 El portafoli de tutoria 
 
Les condicions actuals de la docència generen molta demanda d’atenció i dedicació del 
professorat. La càrrega horària lectiva s’ha vist incrementada els últims anys i en conseqüència 
el temps per a treball personal de preparació i organització de les sessions. La tasca de tutoria, 
tal com s’ha demostrat en les opinions dels professors en actiu, requereix de més dedicació 
que les hores que hi tenen reservades. L’organització personal del tutor i de la documentació 
que es genera en el transcurs de la tutoria al llarg del curs, ajuden a incrementar la seva 
eficiència, agilitat i per tant la seva capacitat de dedicació a les gestions de tutoria. 
 
És en aquest escenari que cada tutor haurà de disposar d’una carpeta o espai on arxivar tota la 
documentació que li faciliten els tutors anteriors dels seus alumnes, les gestions que es 
desenvolupen i agilitzar el traspàs d’informació a propers tutors o possibles substituts. 
Confeccionar i mantenir un portafoli amb tota aquesta informació de tutoria de la forma més 
protocol·litzada, ordenada i àgil esdevé una potent eina de consulta i gestió. 
 
Analitzant el sistema organitzatiu de diversos professors en actiu i en base a suggerències 
consultades a la bibliografia24 he elaborat una estructura o índex del contingut que pot tenir el 
portafoli de tutoria amb l’objectiu de facilitar la sistematització de l’arxiu: 

- Índex de contingut 
- Llistat d’alumnes i dades de contactes de tutors legals 
- Taula de registre de documentació rebuda i pendent de cada alumne 
- Dossier de cada alumne 

o Fitxa tutor anterior 
o Informes, dictàmens, al·lèrgies, incompatibilitats,... 
o Resultats de la preavaluació 

                                                        
23 X. Martín, et.al. Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza editorial, 2008. Pàg.79. 
24 N. Estrems i C. Lladó. La pràctica de la tutoria a l’escola. Barcelona: Barcanova, 1991. 
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o Formulari de l’entrevista inicial amb pares 
o Fitxes d’entrevistes desenvolupades al llarg del curs 
o Justificants de faltes 
o Rebuts de sancions 
o Formularis signats pels pares i/o alumnes: 

§ Carta de compromís 
§ Autorització d’ús d’imatge 
§ Permís de sortides 
§ Contracte de participació en el projecte de reutilització de llibres 
§ Contracte lloguer de taquilles 

- Models de documents a lliurar als pares 
o Informació a lliurar en reunió d’inici de curs 
o Extracte de normes de funcionament 

- Actes d’elecció de delegats 
- Recull d’activitats de tutoria 

 
Normalment cada centre té les seves plantilles per a l’elaboració de la majoria dels anteriors 
documents que posa a disposició dels tutors, no obstant es poden trobar models diversos a la 
xarxa i com exemple a l’adreça sobre recursos per l’acció tutorial d’Orientared25. 
 
No es contempla en l’anterior relació sobre el contingut del portafoli l’arxiu de dades 
acadèmiques i econòmiques que es gestionen des de la secretaria del centre. 
 
 
2.2 El sistema de transmissió automàtica d’informacions diverses 
 
A la vista de les respostes a la pregunta “De les gestions sistemàtiques, la que més temps 
m’ocupa és...” és sorprenent que la majoria manifesti que la transmissió d’informacions 
diverses sigui la que més temps requereix. Informacions diverses fa referència a: propers 
esdeveniments, xerrades, acords del consell escolar o professorat, calendari escolar,... es pot 
observar que és una tasca necessària per a informar alumnes i els seus familiars d’aspectes 
que han de saber però sense contingut formatiu. 
 
Em aquest sentit la transmissió d’informacions diverses no s’identifica com una activitat com 
una activitat bàsica dins els objectius de la tutoria pe a dedicar-hi una part important de les 
sessions. La informació es pot transmetre de moltes maneres sense requerir gaire dedicació de 
temps que es pot dedicar a altres activitats formatives. Moltes vegades aquesta informació és 
llegida o dictada en veu alta pel professor i a vegades els alumnes n’apunten a la seva agenda 
algun aspecte. La majoria de la informació donada en veu alta s’oblida amb facilitat i es posa 
en coneixement sense cap més transcendència, dit d’altre manera, és difícil comprovar si arriba 
a assolir el seu objectiu. 
 
Per resoldre aquest situació una primera idea seria el simple fet de lliurar un full amb les 
informacions a donar el dia i com a màxim fer-ne una lectura. Es tracta d’un sistema fàcil, 
eficaç, prou ràpid en dedicació horària encara que no gaire econòmic ni ecològic en requerir 
d’una fotocòpia per alumne i setmana. Una segona proposta seria la de penjar-la a la cartellera 
i donar per assabentats els alumnes un cop se’ls té acostumats a consultar-la. Aquest sistema 
podria funcionar en els nivells més avançats. Altres sistemes podrien ser penjar la informació al 
web o al moodle del centre i tenir habituats els alumnes a consultar-la. 
 
El sistema que es proposa, i que s’aprofitarà en diversos aspectes del present treball, és el 
d’informar a través d’un bloc de tutoria. Aquesta metodologia es desenvoluparà posteriorment i 
tot i que caldrà acostumar els alumnes, es podrà tenir garantia que han rebut la notificació 
d’una nova entrada al bloc que conté la informació interessant per ells i que fins i tot la podran 
rebre els seus familiars. 
 
Els avantatges d’aquest sistema per aquesta comunicació són: 

- Agilitat: el professor penja la informació al bloc de classe quan la té preparada i no ha 
de dedicar-hi temps de l’hora de tutoria en grup. 

                                                        
25 <http://www.orientared.com/tutoria/instrumt.php > 
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- Garantia: es pot garantir que alumnes i familiars reben notificació que hi ha hagut una 
entrada al bloc per la seva consulta. 

- Autonomia: els alumnes han d’estar ensenyats i acostumats a anar a cercar la 
informació nova un cop reben la notificació. 

- Transparència: tots els alumnes i els seus familiars reben la mateixa informació, 
s’eviten malentesos. 

- Eficiència: la informació no es perd pel camí fins el destinatari sinó que queda escrita i 
consultable, a l’abast de tots per igual i permanentment per la seva consulta posterior. 

 
 
2.3 La gestió de faltes, sancions i retards 
 
La detecció i tramitació de faltes, retards, sancions i altres aspectes similars són responsabilitat 
de tots els professors d’una aula però la seva gestió, informació a les famílies i comptabilització 
per avaluacions són responsabilitat del tutor. En primer lloc cal que el tutor comprovi i anoti 
aquestes incidències que manquen justificar al sistema que el centre tingui operatiu. En segon 
lloc ha d’informar els alumnes i els familiars de les faltes, sancions o retards produïts, així com 
rebre els retorns dels familiars conforme n’estan assabentats. Moltes vegades cal insistir i 
recordar als alumnes que retornin aquests “partes” o notes a l’agenda signats. Com s’ha 
observat en la pregunta 5 de l’enquesta sobre a què es dedica més temps entre les gestions 
sistemàtiques, s’ha manifestat que a aquesta gestió és una de les que es dedica més temps. El 
fet que s’analitzi en aquest apartat és perquè es considera que és un aspecte de gestió 
individual i no en grup i per tant es poden descarregar les sessions en grup d’aquesta tasca. 
 
El present treball partirà de la base que hi ha molts centres que tenen un sistema de gestió 
d’aquests aspectes, via moodle o similar, on els professors hi anoten les incidències 
virtualment. Aquest sistema és molt àgil ja que el professor el pot utilitzar des de qualsevol aula 
amb ordinador o des del seu portàtil si hi ha xarxa wifi o en qualsevol moment del dia sense 
interferir les sessions. A més garanteix que l’anotació queda correctament tramitada a l’aplicatiu 
del centre i no cal fer més passos interns. 
 
Pel que fa estrictament a la gestió d’aquests successos es considera que no s’han de fer en 
hores de tutoria en grup, sinó que s’haurien de desenvolupar en hores de dedicació personal a 
la tutoria. Atès que són successos que atenyen a un sol alumne, o a un petit grup en cas de 
sancions a un grup, la gestió individual amb alumnes concrets d’aquests recordatoris no hauria 
de fer perdre el temps de la resta de companys. A més la gestió a part d’aquests successos 
afavoreix la intimitat dels alumnes afectats i la relació personal del tutor amb ells. En aquest 
sentit es proposen dues solucions: 
 

- Efectuar aquesta gestió fora de les hores de tutoria en grup: p. ex. en les de dedicació 
de tutoria, a l’hora del pati, en entrevistes individuals, o fins i tot entre classes. Atès que 
normalment es tracta de gestions molt curtes del tipus “pensa a portar-me el paper 
signat de...” o bé, “m’has de portar el justificant de ...” o bé, “aquí tens el paper sobre... i 
torna-me’l”. Realitzar-les en un altre espai més privat poden permetre una millor 
entesa, explicació, argumentació i un tracte més personalitzat a determinades 
situacions i fins i tot a millorar el clima i la confiança mútua en tractar els conflictes que 
sorgeixin. 

- Un altre sistema pot ser fer-ho durant les hores de tutoria però només quan la resta del 
grup està fent alguna activitat formativa. Podem posar per exemple mentre estan veient 
un vídeo amb contingut formatiu sobre el que es tractarà un determinat tema, o mentre 
fan algun tipus de treball cooperatiu, o mentre estan fent algun exercici de tècniques 
d’estudi. Tanmateix només es podrien desenvolupar les gestions ràpides esmentades 
anteriorment i no tant les que requereixen un tracte més delicat. 

 
Ambdós sistemes es podrien veure recolzats per l’ús del correu electrònic, útil per a fer 
recordatoris tan simples com els esmentats respecte el retorn d’un document signat. 
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2.4 La implantació d’una agenda virtual 
 
La gestió de l’agenda és un aspecte molt important. Les tasques que s’encarreguen als 
alumnes, deures, exàmens, treballs, temes de calendari, etc. fan que necessitin apuntar-se-les 
en un lloc on les puguin consultar, recordar i poder-les lliurar dins els terminis establerts. Com 
més grans es fan, més autònoms han de ser en aquesta gestió personal. L’ordre i organització 
personal, que s’atribueix al manteniment d’una agenda pròpia en aspectes d’estudi i altres 
activitats que es desenvolupin, serà una activitat que la resta de la vida hauran de mantenir 
desenvolupant i per tant bàsic per l’assoliment de la competència d’autonomia personal. 
 
En les preguntes de l’enquesta referents a aquesta activitat hi ha diversitat de respostes. D’una 
banda gairebé la meitat dels professors hi dediquen part de les seves sessions de tutoria, fins i 
tot un ho identifica com la gestió a la que dedica més temps de totes. A l’altre extrem gairebé la 
meitat dels professors no la repassen ja que consideren que cadascú n’ha de ser responsable, 
aquest és el cas de gairebé tots els professors de quart i de batxillerat. Gairebé tots els 
professors que han votat “altres” fan servir una agenda en paper a la cartellera de classe que 
cadascú pot consultar. Només un 11 % treballen amb un tipus d’agenda virtual. 
 
La proposta que es presenta en aquest treball està pensada per a nivells o grups classe on es 
considera que encara cal ajudar els alumnes a ser conscients i persistents en l’ús de la seva 
agenda. Aquesta decisió serà responsabilitat de cada tutor o equip docent de cada centre. La 
proposta és la de crear, mantenir i ensenyar a usar una agenda virtual. Els avantatges d’aquest 
sistema són: 

- Agilitat: només cal dedicar una sessió a l’explicació del seu funcionament i de tant en 
tant algun aclariment i repàs. D’altra banda en les sessions de grup no cal dedicar 
temps a la lectura en veu alta, a apuntar-hi res ni a consultar-la. 

- Iniciativa personal: un cop entès el funcionament i sent-ne competents, els alumnes 
poden consultar-la des de qualsevol ordinador (a classe, a casa, o des d’altres 
dispositius) i aprenen a ser autònoms i responsables en la seva consulta i actualització. 

- Competència digital: posa en pràctica un nou element pel que fa a la competència 
digital. Els alumnes requereixen practicar i desenvolupar-se en una eina digital, amb 
les seves particularitats però ho fan acompanyadament ja que tots els companys de 
classe fan la mateixa i es poden ajudar. Es pot escollir un alumne encarregat del seu 
manteniment, aquest es pot escollir per la seva facilitat digital o per a potenciar la seva 
autoestima. 

- Transparència: la informació penjada és la mateixa per tots i la poden consultar els 
alumnes i els seus familiars per ajudar en deures o preparació d’exàmens. 

- Compatibilitat: és compatible amb la seva vinculació amb un bloc de classe o web del 
centre així com amb el moodle. També és compatible amb l’ús tradicional d’una 
agenda de paper on els alumnes poden copiar o comparar les anotacions. 

 
Per a major flexibilitat i accessibilitat es proposa l’ús de Google calendar atesa la seva gran 
difusió, gratuïtat i facilitat d’ús. Qualsevol professor el pot aprendre a usar i és fàcil d’ensenyar 
a més es sincronitza amb altres dispositius que professor i alumnes puguin fer servir. 
 
Per dubtes sobre les seves aplicacions s’adjunten alguns recursos de consulta: 

- Petit tutorial sobre Google calendar en PDF: 
<http://www.slideshare.net/pmiguelsalvi/tutorial-google-calendar > 

- Vídeo tutorial de Google calendar:<http://www.youtube.com/watch?v=_OGAA7bzWpo> 
 
 
2.5 La roda de càrrecs automàtica 
 
L’ús de càrrecs atorgats als alumnes per tal que desenvolupin una tasca determinada permet 
desenvolupar dos objectius: d’una banda la utilitat pràctica de repartir-se les feines i la 
seguretat de saber que algú farà una tasca i d’altra banda el fet de donar responsabilitats 
individuals de les que han de respondre davant companys i professors. En les respostes a 
l’enquesta la majoria dels professors fan ús dels càrrecs per a diversos fins (només un 11% 
dels enquestats no en fan ús). 
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Els càrrecs que utilitzen són: 
 

Càrrec Quantitat Percentatge 
Agenda 18 19% 
Esborrar pissarra 17 18% 
Tancar finestres i/o llums 16 17% 
Ordinador /projector 13 14% 
Neteja /endreça 9 9% 
Passar llista 8 8% 
Repartir fitxes/material 4 4% 
Cadires sobre les taules 3 3% 
Regar plantes 2 2% 
Corresponsals 2 2% 
Portar llista quan no són a 
classe 

2 2% 

Repartir llibres de lectura 1 1% 
Relació de càrrecs més usats pels professors, pregunta 7. 

 
En l’anterior taula es pot observar la diversitat de càrrecs que els professors empren segons les 
seves necessitats de gestió i d’organització de l’aula. Tanmateix les responsabilitats associades 
als mateixos són similars en tant que han de responsabilitzar-se i respondre davant la classe i 
el professorat que una tasca determinada es realitzi, ja sigui ells mateixos o fer-la complir (com 
per exemple el fer que es posin les cadires sobre les taules). 
 
En el present treball es comparteix la idea que l’ús de càrrecs té avantatges interessants pel 
desenvolupament personal dels alumnes a més del seu caràcter pràctic. En aquest sentit es 
creu interessant dedicar una part de les primeres sessions de tutoria a l’explicació dels càrrecs 
que es faran servir, quines responsabilitats comportaran i quines tasques se n’esperen. Es 
recomana una petita redacció de les mateixes en un petit esquema a penjar a la cartellera i, per 
extensió, en el bloc de la classe. De la mateixa manera serà necessari efectuar un seguiment i 
alguns comentaris puntuals aclaridors si sorgeixen conflictes en el seu desenvolupament. No 
obstant, atès que les responsabilitats esmentades es consideren plenament assolibles per la 
gran majoria dels alumnes en edat de secundària no es considera necessari dedicar temps en 
les sessions setmanals per al repartiment dels mateixos. Es recomana doncs l’ús d’un mètode 
sistemàtic per a poder dedicar major part de la sessió a activitats de caire transversal. 
 
Respecte la pregunta de com canvien els càrrecs es detecta que un 38% dels professors 
dediquen part de la sessió demanant voluntaris per les tasques. S’insinua, si no és que aquesta 
pràctica respon a un objectiu pedagògic concret, una dedicació de temps innecessària i les 
possibles interrupcions associades per a possibles conflictes que sorgeixin. D’altra banda un 
27% els atorguen per ordre de llista i un 19% ho fan aleatòriament. Aquests dos sistemes 
eviten conflictes i resulten equitatius, fent que tots els alumnes passin per igual quantitat de 
càrrecs. 
 
Es proposa per tant l’ús d’una roda de càrrecs que faci els canvis automàticament i 
periòdicament a elecció del professor (mensualment, quinzenalment o setmanalment) però que 
no ofereixi dubtes a la seva interpretació, la seva equitat ni requereixi de gaire dedicació de 
temps. Tant sols el mínim per fer-la girar o per moure els ítems sense necessitat de comentar-
los ja que queden penjats a la cartellera o al bloc. 
 
A aquests efectes se n’ha elaborat un model on els alumnes estan en un llistat i els càrrecs 
representants per una imatge es mouen i recol·loquen enganxant-se amb velcro o algun 
sistema adhesiu removible. 
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Proposta de roda de càrrecs. 

 
 
2.6 L’agilització dels canvis en la distribució de la classe 
 
La distribució dels alumnes a l’interior de l’aula pot respondre a diversos objectius i és per tenir 
un control sobre la dinàmica de les classes que els professors cerquen distribucions que 
maximitzin l’atenció dels alumnes, redueixin els aspectes que produeixen distraccions i evitin 
conflictes i disrupcions. La distribució dels alumnes per tant dependrà del coneixement dels 
mateixos i dels objectius que el professor vulgui assolir amb la seva situació. Les possibles 
solucions són infinites ateses les diferents agrupacions de taules que es poden fer (individuals, 
per parelles, grups de tres, de quatre, de més de quatre, en fileres, en columnes, en cercle, en 
rectangle,...) així com la situació de cada alumne. A la pregunta cada quan canvies la 
distribució de la classe només un professor la conserva tot l’any. Entre la resta hi ha una gran 
majoria que la canvien cada cop que ho consideren necessari, concretament un 65% i la resta 
ho fa periòdicament. 
 
En tots els casos el canvi de distribució requereix d’un temps per fer les modificacions i un 
temps d’adaptació a la nova situació. Si el canvi és promogut pel professor l’ha de portar 
preparat d’antuvi a la sessió de tutoria on pretén realitzar el canvi. Per a facilitar aquesta tasca i 
per agilitzar que els alumnes realitzin els moviments de llocs i de taules i cadires necessaris és 
recomanable portar un plànol de la nova distribució proposada. Fins i tot pot resultar útil 
projectar el plànol a la pissarra per a que tots els alumnes el vegin i simultàniament puguin 
traslladar els seus objectes personals. A aquest efecte s’ha desenvolupat una plantilla per a 
permetre fàcilment el dibuix de la nova distribució i la situació de cada alumne que faciliti el 
professor el seu disseny, ajudi els alumnes la seva interpretació i finalment permeti els altres 
professors la seva consulta posterior per a evitar possibles intents de canvis dels alumnes. Es 
recomana penjar el plànol de la distribució vigent a la cartellera o enganxar-lo a la taula del 
professor. Aquesta pràctica a més facilita reconèixer els alumnes a professors novells o 
substituts. 
 



 

Estratègies i recursos per les hores de tutoria 24 
 

 
Proposta de plantilla per la distribució de la classe. 
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3 Recursos formatius de caire transversal 
 
Tal com s’ha analitzat a l’apartat de legislació vigent la tutoria és un espai destinat a 
desenvolupar continguts d’interès pels alumnes de caire transversal, és a dir, que faciliten la 
maduració i creixement dels alumnes però que no s’encabeixen directament en els continguts 
de les matèries del currículum. Així mateix és un espai per a parlar de tot allò que preocupa els 
adolescents, a debatre i contrastar opinions cercant aprenentatges conceptuals i actitudinals. 
 
En aquest sentit els PAT dels centres marquen els continguts recomanats per a tractar a cada 
nivell segons les característiques de l’alumnat i de l’entorn. Tanmateix per al seu 
desenvolupament el temps disponible en hores de tutoria és molt limitat i és en aquest sentit 
que l’apartat anterior s’ha centrat en poder augmentar la disponibilitat de temps per aquests 
aprenentatges. El present apartat té per objectiu relacionar temes interessant i recomanables a 
tractar en aquest temps de formació i donar recursos als tutors per a tractar-los. 
 
 
3.1 Temes formatius per cursos 
 
Per a realitzar una distribució dels temes formatius de caire transversal a desenvolupar dins el 
marc de l’acció tutorial, he analitzat diversos PATs de diferents centres als que he tingut accés. 
Entre els analitzats he escollit els que m’han semblat més interessants que relaciono a la 
bibliografia. En base a la informació que contenen he elaborat una proposta de distribució de 
temes per nivells seguint les màximes coincidències entre ells així com un petit resum dels trets 
diferenciadors de cada nivell educatiu. 
 

Nivell Principals trets diferenciadors Temes a tractar 

1r ESO 

Moltes vegades els alumnes arriben a un 
nou institut amb il·lusió i ansietat, nou entorn, 
nous companys, noves metodologies, aules 
més nombroses, multitud de professors,... hi 
ha un procés d’adaptació. El primer objectiu 
és una adaptació adequada per facilitar al 
continuïtat del procés educatiu. També hi ha 
diferències curriculars, apareixen les 
matèries optatives i el treball de síntesi. 
Finalment s’inicien incipientment els canvis 
de l’etapa adolescent 

- Acollida (coneixement del 
centre i dels companys) 

- Dinàmica de grups 
- Ús de l’agenda 
- Tècniques d’estudi 
- Autoestima, autoconeixement 
- Prevenció tabaquisme 
- Educació mediambiental 

2n ESO 

En aquest curs prenen rellevància els 
programes de diversificació curricular, 
l’adaptació ha d’estar superada per gairebé 
tots els alumnes i s’incrementen els canvis 
relacionats amb l’adolescència, però encara 
no afecten tots els alumnes per igual, és el 
moment de començar a tractar la prevenció 
d’addicions. 

- Planificació de l’estudi 
- Prevenció de conflictes i 

assetjament 
- Prevenció d’addiccions 
- Alimentació i trastorns 

alimentaris, estètica 
- Consumisme 
- Ampliació de tècniques d’estudi 
- Ús responsable de les xarxes 

socials i internet 

3r ESO 

Les decisions sobre els propers cursos i la 
identificació de les pròpies capacitats 
necessiten que es comenci a donar 
orientacions en les diferents alternatives que 
el sistema educatiu ofereix, en primera 
instància cal començar a escollir els itineraris 
de quart. Així mateix s’incrementen encara 
més els canvis associats a l’adolescència 
d’una manera generalitzada. 

- Prevenció de drogues 
- Educació en valors 
- Educació intercultural 
- Tria d’itineraris de 4t 
- Sexualitat i afectivitat 
- Seguretat vial 
- Relacions amb les famílies 
- Orientació acadèmica: els 

itineraris de quart i els PQPI 
 

4t ESO 
Els diferents itineraris escollits canvien els 
companys i les relacions. Els alumnes 

- Orientació acadèmica i 
professional: el batxillerat i els 
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4t ESO 

comencen a enfocar els seus objectius 
posteriors a l’ensenyament obligatori i les 
motivacions i interessos entre companys són 
força diferents. Aquestes eleccions són una 
de les seves principals preocupacions. En 
aquest curs també necessiten 
acompanyament per la redacció del projecte 
de recerca. 

CFGM 
- Coneixement de les pròpies 

capacitats 
- Educació emocional 
- Malalties de transmissió sexual 

1r BAT 

En aquest curs es detecten els alumnes que 
tindran problemes per a seguir alguns 
itineraris acadèmics escollits i caldrà 
gestionar la frustració, impotència, 
desmotivació i oferir eines de superació així 
com les alternatives acadèmiques o 
professinals. 

- Informació del sistema educatiu 
- Introducció als estudis 

universitaris 
- Orientació al treball de recerca 

2n BAT 

El futur acadèmic i professional és la fita per 
superar el curs. Als alumnes els preocupa 
principalment les PAU, la seva angoixa i 
saber el màxim de detalls i assolir la millor 
preparació possible, així com les seves 
alternatives. 

- Les PAU 
- Notes de tall 
- Plans d’estudis universitaris 
- Els CFGS 
- El món laboral 

Principals trets diferenciadors de cada nivell educatiu i proposta de temes a tractar. 
 
D’altra banda cal considerar el tractament de diversos aspectes que poden ésser comuns a tota 
l’ESO i batxillerat: 

- Tria de delegats. 
- Els càrrecs de la classe. 
- Coneixement del pla d’evacuació. 
- Normes de funcionament del centre. 
- Activitats del centre relacionades amb festes i celebracions. 

 
 
3.2 Recursos per a tractar els diferents temes formatius 
 
De cadascun dels temes esmentats anteriorment, i d’altres no recollits, es poden trobar multitud 
de recursos. No és objecte del present treball relacionar tots els recursos disponibles, objectiu 
que seria inabastable, sinó donar una font suficient de possibles recursos que puguin resultar 
interessants i que permetin l’inici d’activitats a l’aula relacionades amb els temes esmentats. En 
aquest sentit s’han cercat recursos d’un mínim de tres dels anteriors temes per cada nivell 
d’ESO. 
 
Per a l’elecció dels recursos es prioritzen dos tipus de materials disponibles: 

- Recursos disponibles a la xarxa, eines TIC, per a desenvolupar activitats a l’aula, 
cercant la motivació interès i neguit del alumnes per aprofundir pel seu compte en els 
temes que els puguin preocupar, potenciar el seu esperit crític de recerca i d’observar 
com aprenen amb una certa autonomia. 

- Llibres disponibles a la xarxa de biblioteques públiques i que tot professor de qualsevol 
centre pot demanar en préstec per a la seva consulta. 

 

3.2.1 Dinàmiques de grups 
 
La dinàmica del grups d’alumnes dins les classes és quelcom cabdal en l’ambient 
d’aprenentatge. Les seves relacions, la seva confiança, autoestima, comoditat, seguretat, 
respecte, de cadascú vers els altres facilitarà o dificultarà la seva evolució. 
 
Realitzar tasques que ajudin l’alumnat a conèixer-se i valorar-se permetrà que puguin mostrar 
el seu potencial i facilitarà la dinàmica del grup. Si els alumnes que tenen problemes per a 
seguir el programa educatiu es troben a gust i se senten acollits, compresos i estimats poden 
assolir els aprenentatges amb més èxit. 
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Les activitats encaminades a la formació integral de l’individu se centren en la persona que ha 
d’aprendre enlloc de centrar-se en els continguts. Si s’ajuda a pensar i reflexionar, se li faciliten 
tècniques de treball se l’encaminarà a assimilar continguts amb més facilitat. Ajudant a madurar 
els alumnes se’ls facilitarà al seva inserció en la societat.26 
 
Respecte el tema de la dinàmica de grups hi ha multitud de treballs i recursos i infinitat de 
situacions que es produeixen. Tanmateix els seus objectius es centren en: 
 

 
Aspectes que permet millorar el treball de la dinàmica de grups 

 
Per a desenvolupar activitats de dinàmica de grups es poden relacionar principalment en els 
següents aspectes: 

- Conèixer-se a si mateix. 
- Descobrir els altres. 
- Afavorir la confiança. 
- Afavorir la comunicació. 
- Dinamitzar el treball en grup. 
- Gestionar els conflictes. 

 
Pel desenvolupament d’algunes d’aquestes activitats es recomana especialment el llibre La 
dinàmica de grups en l’acció tutorial25 que recull fitxes de treball i activitats concretes pel 
desenvolupament de cadascuna dels temes esmentats així com la seva adaptació a cada nivell 
de l’educació bàsica. De cada activitat esmenta els objectius, la metodologia, el material, 
l’avaluació,... 
 
Altres adreces on trobar activitats sobre dinàmiques de grups són: 

- Caceres del tresor: <www.xtec.cat/~nalart/task.htm > 
- Fundació Pere Tarrés: <www.peretarres.com/estris/fitxes.html#grups > cal registrar-se 

prèviament. 
- 20 técnicas innovadora de la dinàmica de grupos: 

<http://docenciapsic.bloginom.com/entry.php?u=Docenciapsic&e_id=6863 > 
- Orientació educativa. Dinámicas de grupos en el aula: 

<http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/03accion/op03.htm > 
- Portal educativo extremeño. Dinàmicas de prevención: 

<http://www.educarex.es/web/guest/acoso-dinamicas > 
- Chicos y grandes. Dinàmicas de grupo: <http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-

grupo/ > 
- Técnicas de dinámicas de grupos: 

<http://www.gerza.com/tecnicas_grupo/tecnicas_grupo_ok.html > 
 
                                                        
26 A. Díez de Ulzurrun i A. Masegosa. La dinàmica de grups en l’acció tutorial. Barcelona: Ed Graó, 1996. 
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3.2.2 Tècniques d’estudi 
 
Una de les grans dificultats de l’ensenyament és la diferència entre ensenyar i aprendre. 
L’aprenentatge és justament l’objectiu de l’ensenyament, l’aprenentatge és allò que els 
alumnes incorporen a la seva persona en forma de conceptes, actituds o procediments però el 
que s’ensenya acostuma a ser molt diferent del que cadascú aprèn. Cada alumne té les seves 
capacitats, habilitats i més facilitat per un tipus d’aprenentatge o un altre segons la teoria de les 
intel·ligències múltiples. Des d’aquesta perspectiva ajudar a cadascú a incorporar noves 
tècniques d’estudi per a millorar el seu aprenentatge és una tasca transversal a l’ensenyament 
que es podrà aplicarà totes les matèries i per això és una temàtica adequada per a tractar en 
l’àmbit de la tutoria. 
 
En aquest àmbit vull destacar el llibre Tècniques d’aprenentatge i d’estudi. Aprendre a l’escola27 
on es desenvolupen idees i eines pels tutors per a efectuar activitats en desenvolupament de 
diverses tècniques: per la captació de la informació oral, de la informació escrita, de la 
informació de la realitat, per l’elaboració d’informació i per la comunicació de la informació. 
 
Altres adreces on trobar activitats sobre tècniques d’estudi són: 

- Orientacions en tècniques d’estudi: <http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/ > 
- Tècniques d’estudi. Activitats i apunts: 

<http://www.xtec.cat/~ibalague/aula/tecniques/tecniques.html > 
- Tècniques d’estudi: <http://www.iesguillemcifre.cat/menu8/menu8_1.pdf > 
- Com estudiar: <http://www.slideshare.net/jcarmonaespinosa/tecniques-estudi-

presentation > 
- Tècniques d’estudi IES Cap de Llevant: 

<http://iescapdellevant.org/departaments/orientacion/tecniques_estudi.pdf > 
- Tècniques d’estudi. Millora les teves capacitats: <http://blocs.xtec.cat/mxirgu/ > 
- Dossier Hàbits i tècniques d’estudi: 

<https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.xtec.cat%2Fcentres%2Fa8045549%2FDoss_Tecn_Est
ud2_ESO2011-
12.doc&ei=Pu6UUb_rHKLK0AWRp4BA&usg=AFQjCNHQFVdmzRsu148R1Ze6-
k4gINP36Q&sig2=Jtmh_4gskVWl8dXyEcRZ9Q > 

- Tècniques d’estudi resumides: 
<http://www.xtec.cat/~cgonza2/TECNIQUES%20ESTUDI/0%20presentacio%20i%20in
dex.htm > 

- Tutories ESO: Tècniques d’estudi: 
<http://bendinatorientacio.blogspot.com.es/2009/12/tutories-eso-tecniques-
destudi.html> 

- Taller de tècniques d’estudi: <http://agora.xtec.cat/iespaucasals-
badalona/intranet/index.php?module=content&func=view&pid=36 > 

- Aprendre a aprendre: <http://www.iesaran.com/files/manel/estrategies.pdf > 
 

3.2.3 Ús responsable d’internet i xarxes socials 
 
Atesa l’edat dels alumnes de l’ESO i la seva condicions de nadius digitals són grans 
consumidors d’internet, xarxes socials i altres TIC. La conscienciació dels riscos i perills 
associats a la difusió d’informació i als possibles mals usos per part d’altres usuaris és una 
tasca de prevenció necessària de desenvolupar. El programa Tu decideixes (elaborat per 
l’autoritat de protecció de dades de Noruega) és un recull de petits vídeos de casos probables 
que poden patir els adolescents en l’ús d’internet i les xarxes socials que permet reflexionar 
sobre les possibles conseqüències que es poden patir. 

- L’àlbum de fotos: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43193 > 
- Així de fàcil: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43195 > 
- Bunnyboy: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43190 > 
- El carter: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43191 > 
- Hotbabe: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43192> 

                                                        
27 A. Noguerol. Tècniques d’aprenentatge i estudi. Aprendre a l’escola. Barcelona: Ed. Graó, 2007. 
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- La tutoria: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40711 > 
- Poke:<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40717&p_ex=tu%20decideixes&p_amb=

4921> 
- Només era una broma: 

<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40714&p_ex=tu%20decideixes&p_amb=4921
> 

- La història de la Stacey: 
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=85855&p_amb=4921> 

 
Altres adreces interessants per a major informació sobre tractament i difusió d’informació 
relacionada amb la prevenció de problemes associats a les xarxes socials i internet són: 
 
Autoritat catalana de protecció de dades: <http://www.apd.cat/ca/index.php > 
Inclou una campanya : A internet controles? 
<http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=567&cat_id=692 > Formada per quatre elements 
bàsics: una guia de menors a internet, un manual de bons usos digitals, Fitxes tècniques 
divulgatives i l’Espot. També s’hi troba un joc interactiu anomenat Navega segur: 
<http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=450&cat_id=0 > 
 
Autoritat Andorrana de Protecció de dades: <http://portaljove.apda.ad/ > 
És una web molt accessible amb material divulgatiu i per joves, pares i professors i per a fer 
activitats a classe. Destaquen els enllaços als vídeos del programa Tu decideixes, un còmic 
anomenat No deixis que les noves tecnologies et controlin. Tu ets més fort que elles28, dos 
manuals sobre tot el que s’ha de saber per anar segur pel món virtual (un pels joves i un altre 
pels pares), i una abundant pàgina d’enllaços a jocs i altres activitats relacionades sobre la 
protecció de dades. 
 

3.2.4 Educació en valors 
 
L’objectiu final de l’educació bàsica obligatòria és l’assoliment de les competències bàsiques 
per part dels alumnes i en aquest sentit es pretén desenvolupar el seu saber estar, saber fer i 
saber ser. Així doncs, inculcar-los valors favorables a la seva conducta vers els altres és una 
tasca de l’educació de les persones. Els joves necessiten construir una escala de preferències 
que els faciliti la presa de decisions que haurà d’anar prenent, per això necessita tenir 
informació i referents previs i permetrà forjar el caràcter i condicionarà el comportament de la 
persona. Aquest procés dura fins que la persona assoleix una maduració afectiva i cognitiva 
que acostuma a coincidir amb el final de l’adolescència29. 
 
Les relacions socials a l’ambient de tutoria són un espai ideal per al desenvolupament dels 
valors de respecte i tolerància, de compromís, de col·laboració, de solidaritat, d’esforç o de 
participació. És adequat per tant desenvolupar activitats que facin reflexionar sobre aquests 
components de la personalitat, identificar-los i valorar-los positivament per a incorporar-les a la 
pròpia persona. 
 
Un recurs molt adequat per al desenvolupament d’aquestes activitats és el llibre Tutoría de 
valores con preadolescentes que està disponible a les biblioteques públiques. En aquest llibre 
es troben activitats completament programades (incloent objectius, materials, temporització, 
desenvolupament, documentació pel tutor i material per l’alumnat) en referència als següents 
aspectes: 

- Amor 
- Bondat 
- Coneixement personal 
- Convivència 
- Esforç 
- Llibertat 

                                                        
28 X. Casals. No deixis que les noves tecnologies et controlin. Tu ets més fort que elles. Andorra; Agència andorrana de 
protecció de dades. 
29 M. Izal Mariñoso. Tutoría de valores con preadolescentes. Madrid: Editorial CCS, 2005. Col·lecció materiales para 
educadores. 
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- Pau 
- Prudència 
- Respecte 
- Responsabilitat 
- Solidaritat 
- Tolerància i diàleg 

 
En la mateixa línia i dins la mateixa col·lecció s’han publicat també els llibres Tutoría de valores 
para Secundaria (I i II) escrits per Ana Prieto i Manuela Guzmán, malgrat encara no es troben 
en el sistema de biblioteques públiques. 
 
Altres adreces on trobar activitats sobre educació en valors són: 

- Valors de l’esport: <http://www.xtec.cat/~fprats2/valors/valors.htm > 
- Educació en valors: <http://www.senderi.org/senderi > 
- Un joc perillós, Mans Unides: <http://unjocperillos.org/ > 
- Els valors dins l’aula: 

<http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=66
8&id_pagina=1 > 

- Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat: 
<http://www.edualter.org/index.ca.htm > 

- Actividades y recursos para educar en valores 
<http://www.laureanobenitez.com/dilemas_morales.htm > 

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

<http://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/es/lfit-film.aspx > 
- Mediació i resolució de conflictes: 

<http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/47/47965_AlumnoLEO.pdf > 
- Activitats sobre perspectiva de gènere i orientació sexual: 

<http://www.edualter.org/material/mate5000.htm > 
- El respecte a l’orientació sexual, homosexualitat i lesbianisme: 

<http://www.fundaciontriangulo.org/documentacion/documentos/El-respeto-a-la-
diferencia-por-orientacion-sexual.pdf > 

 

3.2.5 Educació emocional 
 
En l’edat adolescent les emocions i sentiments estan a flor de pell i estan formant la 
personalitat i el caràcter del futur adult. A vegades les seves actuacions no són gaire racionals i 
en canvi estan dominades per les emocions atesos els seus canvis hormonals i cognitius. Cal 
desenvolupar coneixements i habilitats sobre les emocions per a enfrontar-se al seu creixement 
i les noves relacions. És per això que cal potenciar doncs el desenvolupament d’emocions 
positives com l’autoestima i l’empatia així com ensenyar a identificar emocions com la por, la 
tristesa, la ràbia i l’alegria30. Des del punt de vista de la seva relació amb l’aprenentatge, els 
ensenyaments que van acompanyats d’emocions són més fàcilment recordables i entenedors, 
així mateix els alumnes que poden reconèixer i gestionar les seves emocions pateixen menys 
conducte de risc i tenen millors resultats acadèmics i professionals31. 
 
Una activitat molt recomanable està relacionada amb la sèrie ShowPeace produïda pel National 
Film Board de Canadà pensada per provocar el debat i reflexió entre alumnes de les situacions 
presenciades. La sèrie consta de quatre capítols de provada eficàcia per la resolució de 
conflictes i detecció de les emocions que els generen. L’explicació de l’activitat es pot consultar 
a: 

- Resolució de conflictes. Sèrie Showpeace. Materials didàctics: 
<http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llengua_convivencia_recursos_valors_em
ocio?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_a

                                                        
30 N. Alart, 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. 
31 D. Goleman. Aprender a gestionar las emociones. <http://www.rtve.es/television/20121025/aprender-gestionar-
emociones/571611.shtml > 
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ction=%2Fsearch%2Fsearch&_3_keywords=showpeace&tabs1=Merl%C3%AD > 
- capítol 1, Joc d’abusos: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17243 > 
- capítol 2, Sopar per a dos: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17242 > 
- capítol 3, Quan tot s’embolica: <http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17241 > 
- capítol 4, L’habitació atapeïda:<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17240 > 

 
En la mateixa línia vull destacar alguns vídeos per reflexionar sobre l’autoestima: 

- Rick Lavoie. Poker Chips. Xerrada sobre autoestima i com poden afectar-la els 
professors i els pares: <http://www.youtube.com/watch?v=ZRIKkU6IVRQ > 

- El circo de las mariposas: <http://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM > 
 
Altres adreces on trobar activitats sobre educació emocional són: 

- Autoestima webquest: <http://www.xtec.cat/~jruaix/Autoestima/index.htm > 
- Treballem l’empatia i les emocions: <http://www.xtec.cat/~jruaix/Empatia/index.htm > 
- Caceres del tresor: <http://www.xtec.cat/~nalart/task.htm > 
- Competència emocional i social, convivència: 

<http://www.xtec.cat/~cnoto/competencia/secundaria/recursoss/recursoss.htm > 
- Educació emocional. Recursos didàctics: 

<http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8930040/emocionalbibliogracrp.htm > 
- Habilitats pràctiques de la intel·ligència emocional: <http://www.inteligencia-

emocional.org/habilidades_practicas/ > 
- Ecojoven, Psicologia: <http://www.ecojoven.com/psicologia.html > 
- Programació d’activitats per la introducció al coneixement de les emocions per alumnes 

de primer i segon de la ESO. IES Aran: 
<http://www.iesaran.com/files/manel/PAT%201r%20ESO%20Actvitats%20Educacio%2
0Emocional.pdf > 

- La intel·ligència emocional: Métodos de evaluación en el aula. 
<http://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig69002/informacion_acade
mica/inteligencia-emocional.pdf > 

- Educació emocional a l’ESO. Propostes per a tutoria. Generalitat Valenciana. 
<http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblinter/EMOCIONAL.p
df> 

- Redes, Educació emocional < http://tu.tv/videos/redes-394-educacion-emocional-11-04-
06 > 

- Redes, El aprendizaje social y emocional 
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-aprendizaje-social-20130526-2130-
169/1839588/ > 

 

3.2.6 Educació intercultural 
 
Les aules d’avui dia estan formades per molta diversitat cultural. Aquesta variabilitat de 
perspectives dels alumnes requereixen d’una gestió de l‘aula i les seves característiques i 
facilitats per la socialització i entesa. La integració del grup i col·laboració de tots els seus 
membres, que es trobin a gust i puguin desenvolupar es seves capacitats és un dels objectius 
de l’ensenyament actual. 
 
Algunes adreces on trobar activitats sobre educació intercultural són: 

- Activitats del web edu3.cat 
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?c_cp=1&p_ex=jugam%F3n > 

- El portal de l’educació intercultural: 
<http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article2039 > 

- Fem una revista intercultural: <http://www.xtec.cat/~nalart/Fem%20revista/index.htm > 
- Guies didàctiques elaborades en referència a pel·lícules: 

<http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/?page_id=6 > 
- Edualter, recursos en educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat: < 

http://www.edualter.org/index.htm > 
- La interculturalitat a través dels mitjans de comunicació: 

<http://www.edualter.org/material/pelicules/pelicula.htm > 
- Activitats i propostes per treballar a classe 
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<http://www.edualter.org/material/dona/8mar%E72006/dretshumans.pdf > 
- La integració escolar de l’alumnat immigrant a Europa 

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101es.pdf> 
 

3.2.7 Orientació acadèmica i professional 
 
Orientar acadèmica i professionalment els alumnes forma part de les funcions de la tutoria. 
Com més grans es fan els alumnes més decisions han de prendre sobre el seu futur i per tant 
més assessorament i orientació requereixen per a prendre-les. Aquest fet és particularment 
agut a finals de 4t d’ESO i a 2n de batxillerat, tanmateix cal orientar des dels primers cursos per 
a facilitar les transicions. Els alumnes entre 12 i 16 anys es troben al final de l’etapa evolutiva 
que es caracteritza per la presa de consciència i integració de les pròpies capacitats, valors i 
interessos, acompanyats dels canvis provocats per l’adolescència32. 
 
En el marc de les biblioteques públiques de la Diputació podem trobar dos llibres interessants 
relacionats amb aquest contingut que ens permetran aprofundir-hi i poder desenvolupar 
activitats orientadores: 

- La orientación vocacional a través del currículum y de la tutoria. Una propuesta para la 
etapa de 12 a 16 años. 
Desenvolupa el conceptes d’orientació vocacional, atès que les decisions les ha de 
prendre l’alumne, a partir de tres fases: fase d’informació, de reflexió i de decisió. Les 
va desgranant al llarg del llibre i en les diferents esferes en que es poden desenvolupar 
sobretot centrant-se en l’ambient escolar. Hi ha força activitats i qüestionaris per ajudar 
als alumnes a escollir i orientar les seves capacitats o interessos. Un capítol està 
orientat a l’enfocament des de la tutoria, un altre, a sistemes d’ajuda per la presa de 
decisions 

- La orientación professional y la búsqueda de empleo. Experiencias innovadoras y 
técnicas de intervención que facilitan la inserción laboral. 33 
Inclou abundants reflexions i eines per a orientar les alternatives professionals així com 
per millorar l’elegibilitat. Hi ha un capítol sobre tècniques per a facilitar la presa de 
decisions vocacionals amb testos d’autoorientació. Un altre apartat s’adreça 
específicament a l’orientació per a col·lectius singulars. També hi ha una part referida a 
eines de millora per la inserció laboral (com redactar currículums, enfocar entrevistes, 
etc.). Un capítol està dedicat a l’ús eficient de les TIC per la recerca i pròpia promoció. 
Finalment s’esmenten experiències concretes innovadores i reeixides. Per acabar hi ha 
una abundant bibliografia sobre el tema. 

- Cesof. Programa de autoayuda para la toma de decisiones al finalizar la educación 
secundaria obligatòria. PDF descarregable a: <http://www.uned.es/reop/pdfs/2001/12-
22-2---283-Jose%20Benavent%20Oltra.PDF > 
Es tracta d’un programa per a facilitar la presa de decisions als alumnes després 
d’efectuar una sèrie de qüestionaris sobre resultats acadèmics, habilitats, aficions 
interessos, autodiagnòstic, la presa de decisions i la validació externa. Inclou com 
annexes els qüestionaris pels alumnes, pels pares i pel tutor. 

 
En un altre sentit vull destacar els següents enllaços per a facilitar l’orientació dels joves: 

- Activitat JClic sobre orientació acadèmica i professional: 
<http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2522 > 

- Test d’interessos professionals: 
<http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnv
ironment=singleWeb > 
És una eina desenvolupada per Barcelona Activa que permet orientar per l’elecció 
d’estudis o de cerca de feina, com a resultat dóna un perfil d’interessos professionals i 
llistat d’ocupacions afins. 

- Orienta: <http://www.elorienta.com/or/ > 
Eina informàtica subjecte a compra realitzada per Julián Sádaba i B. Champetier a 

                                                        
32 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) 
33 J.A Planas, et.al. La orientación professional y la búsqueda de empleo. Experiencias innovadoras y técnicas de 
intervención que facilitan la inserción laboral. Barcelona: Ed. Graó, 2012. 
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Logronyo, des de la Consejería de Educación y Cultura de la Rioja. Es mostren les 
possibilitats acadèmiques, formatives i professionals de l’ESO i el Batxillerat. 

 
Altres adreces on trobar activitats sobre orientació professional són: 

- Edu 365.cat: <www.edu365.cat > 
- Departament d’Ensenyament: <http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament > 
- Estudiar a Catalunya. Orientació. Autoconeixement: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273
b0c0e1a0/?vgnextoid=52adfaac798f3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=52adfaac798f3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default > 

- Busques formació? Busques feina? Majors de 15 anys?:<http://www.xtec.cat/~jvilaro1/> 
- El web de Barcelona per trobar feina i orientar joves: <http://w27.bcn.cat/porta22/cat/ > 
- Webquest per complementar l’orientació personal i acadèmica: 

<http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqorientacio/guia.HTM > 
- XTEC. Currículum i orientació: <http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum > 
- Tria la modalitat de formació que t’interessi. 

<http://www.xtec.cat/~enavarro/wform/Formacio.htm > 
 

3.2.8 Organismes públics de formació 
 
Un recurs molt interessant a considerar són els organismes externs al centre que elaboren 
activitats de formació en temes transversals. La majoria són organismes públics, de promoció 
local però també n’hi ha d’independents i d’abast més ampli. Aquests organismes estan formats 
per persones expertes professionalment en temes diversos que poden desenvolupar materials, 
tallers, activitats i suports als docents en les seves àrees d’intervenció. Alguns temes per 
exemple són la salut, la nutrició, la sexualitat i les addicions entre d’altres. 
 
En primer lloc he contactat amb diversos organismes de gestió local que ofereixen formacions 
d’aquest tipus als centres de la seva àrea d’influència. En la majoria dels casos els centres 
realitzen una programació a principi de curs juntament amb l’organisme i plantegen els temes i 
calendari a desenvolupar. Un professional de l’organisme acudeix al centre a desenvolupar 
l’activitat acordada des de la perspectiva de la seva expertesa. Les activitats poden ser 
xerrades, tallers, audiovisuals, o altres que s’encabeixen en el pla d’acció tutorial del centre i 
s’exerceixen en horari consensuat i no necessàriament en les hores de tutoria. L’enfocament 
donat per aquests professionals experts està fonamentat en uns molt bons coneixements i un 
adequat ajusta l’edat a la que s’imparteix. 
 
A mode d’exemple i centrant-se en una àrea geogràfica concreta, alguns exemples d’aquests 
organismes que operen al Vallès Oriental són: 
 
C17, Pla supramunicipal de prevenció de drogodependències i de promoció d’hàbits 
saludables de l’Alt Vallès Oriental. 
És un organisme finançat pels ajuntaments dels municipis de La Garriga, Les Franqueses del 
Vallès, l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany i Tagamanent. Ofereixen informació i 
assessorament a tots els agents relacionats amb la prevenció de drogodependències i hàbits 
saludables i es proposen reduir el consum de drogues i impulsar plans preventius. 
Ofereixen activitats als centres però també atenció a la ciutadania, individualitzada a pares, 
mares i alumnes, coordinació amb serveis socials, campanyes divulgatives i de sensibilització, 
assessorament a professionals,... 
Dins l’apartat d’activitats als centres tenen un catàleg de la seva oferta formativa classificada 
per nivells, amb explicació dels objectius, continguts, metodologia, durada de cada activitat 
planificada. Els camps de treball són: 

- Drogues i addicions 
- Alimentació 
- Sexualitat i afectivitat 
- Formació del professorat 

Presentació i contacte: <www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/serveis.htm?id=49&pl=130 > 
Objectius i serveis oferts: <http://www.vallesoriental.cat/usuari/docs/resum_c17.pdf > 
Díptic divulgatiu: <http://www.ametlla.cat/documents/Diptic_C-17.pdf > 
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Programa de Prevenció de Drogues Mancomunitat de la Vall del Tenes 
En aquest cas l’organisme està finançat pels quatre ajuntaments que formen la Mancomunitat 
(Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà d’Avall). Ofereixen serveis i 
activitats similars a les del cas anterior i els seus objectius també estan relacionats amb la 
prevenció i informació sobre els riscos de les drogues i la intervenció en aquests àmbits. 
Pàgina principal del programa: <www.ppd.cat > 
 
Sobredrogues.net Informació i assessorament sobre drogues 
Aquest organisme queda inclòs en l’Acció municipal en el consum de Drogues de l’Ajuntament 
de Granollers. És un òrgan força vinculat amb l’anterior, que té molt més potencial, una web 
molt desenvolupada amb molta informació i oferint serveis similars als anteriors. A la seva 
pàgina hi ha informació sobre diversos tipus de drogues per la seva consulta, amb apartats pels 
professionals, les famílies i els adolescents i joves. 
Pagina principal del programa: <www.sobredrogues.net > 
 
Sobrepantalles.net Informació i assessorament sobre usos 2.0 
Del mateix origen anterior però amb objectius adreçats a addiccions a les noves tecnologies. 
Pagina principal del programa: <www.sobrepantalles.net > 
 
El Tritó del Baix Montseny. Programa integral sobre consums problemàtics de drogues i 
altres comportaments de risc. 
El Tritó és un organisme per plantejar el consum problemàtic de drogues i altres 
comportaments de risc a la zona del Baix Montseny que inclou 13 municipis del Vallès Oriental.  
En el seu pla de treball tenen activitats per als diferents cursos com per exemple exposicions, 
tallers preventius sobre drogues, tallers sobre sòcio-addiccions, obres de teatre o dinàmiques 
de prevenció. Com a serveis específics destaca el servei d’assessorament sobre drogues o un 
servei d’implementació de protocols d’actuació en matèria de drogues als IES. 
Referència a: <http://www.santceloni.cat/departament.php?id=119 > 
 
Projecte Home 
Es tracta d’una ONG creada per al tractament i prevenció de les drogodependències, 
l’alcoholisme i les ludopaties. Les seves intervencions estan orientades a minimitzar els factors 
de risc relacionats amb el consum de drogues i la potenciació dels factors de protecció que 
encaminin a estils de vida més saludables34. Un dels seus àmbits de treball és respecte treball 
en la formació i supervisió del professorat i activitats en centres en el que anomenen Programa 
Entre Tots, programa de prevenció escolar i familiar. Una diferència respecte els anteriors és 
respecte el finançament. En aquest cas la pràctica habitual és que des de l’ajuntament 
s’engegui una campanya i acordin les activitats a desenvolupar als centres del seu municipi. 
Els centres directament normalment no s’ho poden finançar. L’associació lliura el material 
necessari al centre i realitza les activitats i normalment fan una formació prèvia al professorat i 
a vegades unes sessions expressament elaborades per a les famílies. En aquests casos el 
material pel professor el lliuren però el dels alumnes o famílies el venen. Tanmateix tenen un 
destacat catàleg de temes a tractar i classificat per les edats adequades per a ésser impartit. 
 
Pàgina principal del programa: <www.projectehome.cat > o també <www.proyectohombre.es > 
Apartat amb informació sobre drogues: <http://www.projectehome.cat/cat/mes-
informacio/informacio-sobre-drogues/ > 
 
Algunes altres webs relacionades amb el consum de drogues i altres addicions són: 

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

<www.laclara.info > 
- Guia informativa per la prevenció de drogues en l’àmbit familiar: 

<www.parlemdedrogues.cat > 
 
En consultes amb representants de tots els organismes anteriors he constatat que el material 
que empren i les activitats que desenvolupen no transcendeixen en evidències que els alumnes 

                                                        
34 http://www.projectehome.cat/cat/qui-som/missio-i-valors/  



 

Estratègies i recursos per les hores de tutoria 35 
 

es puguin emportar a casa ni que quedin a disposició del centre per a difondre-les, per exemple 
via moodle. Això permetria que els familiars poguessin assabentar-se d’aquestes activitats i 
formar-se respecte aquests temes. Alguns alumnes, precisament els que possiblement més ho 
necessitin, 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 als professionals que els imparteixen 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 proposa en el present treball respecte la divulgació de 
continguts i d’informació a les famílies mitjançant el bloc de tutoria, 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. 
 
Des d’aquesta perspectiva es desenvoluparà el bloc de tutoria com a eina per a fer partícips les 
famílies d’aquests continguts i lliurar-los el material per la seva consulta i facilitar el possible 
debat a casa atesa la seva transversalitat i importància en el creixement maduratiu dels 
alumnes. 
 

3.2.9 L’atenció a la diversitat des de la tutoria 
 
L’atenció a la diversitat és un dels pilars de l’actual sistema educatiu. En l’article 4 de la LOE 
referent a l’educació bàsica esmenta que l’atenció a la diversitat és un principi fonamental així 
com un dels objectius prioritaris de la LEC segons el seu preàmbul. 
 
El tutor té com a funcions vetllar pels aprenentatges i desenvolupament d’habilitats i capacitats 
dels seus alumnes i és freqüent que algun tingui necessitat educatives especials (NEE). També 
es freqüent que el tutor no sigui psicopedagog i necessiti del suport d’aquests especialistes per 
la correcta atenció a aquests alumnes. Una primera eina per al treball amb aquests estudiants 
pot ser el llibre Manual de tutoría y orientación en la diversidad35 que contempla unes primeres 
orientacions pràctiques pels tutors per com enfocar el tracte amb alumnes que requereixen 
especial atenció a la diversitat. 
 
Concretament desenvolupa orientacions respecte alumnes amb: 

- Particularitats psíquiques cognitives (altes capacitats, síndrome de Down, hiperactivitat 
i desatenció, dificultats de lectoescriptura, capacitats intel·lectuals límit). 

- Particularitats físiques/sensorials (ceguesa i deficiència visual, sordesa, malaptesa 
motriu, particularitats físiques diferents a les estàndard). 

- Estils cognitius diferents (estil cognitiu expert, organitzador, comunicatiu, estratega, 
superficial). 

- De cultures diferents (africans subsaharians, orientals, marroquins, sud-americans, 
gitanos). 

- Altres característiques (de diferent gènere, adoptats, amb trastorns de la conducta 
alimentària, amb trastorns de la conducta, desmotivats o no graduats, addicions a les 
drogues, addicions tecnològiques, tímids o inhibits, incorporat durant el curs, sotmès a 
assetjament, absentista escolar). 

 
Altres adreces on trobar activitats sobre atenció a al diversitat són: 

- Educació especial a secundària: < http://www.youtube.com/watch?v=5sLzG7CO7OY > 
i < http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/2.pdf > 

- Autisme: <http://aetapi.org/biblioestrategias.htm > i < 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18009298/helvia/sitio/print.cgi?wid_seccion=46&wid_item=195&wOut=topdf > 

 

                                                        
35 J. Riart. Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Madrid: Ediciones Pirámide, 2007. Colección psicología. 
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3.2.10 Altres recursos  
 
Com a tancament de l’apartat de recursos vull esmentar-ne tres que ofereixen la possibilitat de 
tractar diferents aspectes relacionats amb la tutoria. 
 

• Orientared 
Una adreça web amb força contingut de diversos temes formatius per a treballar a l’acció 
tutorial és: Orientared. La acción tutorial < http://www.orientared.com/tutoria.php > 
D’aquesta es poden destacar els següents apartats: 

- Instruments per l’acció tutorial: < http://www.orientared.com/tutoria/instrumt.php > 
Recull models de fitxes personals dels alumnes, de dades d’alumnes i familiars, 
qüestionaris per alumnes, pares, mares i tutors, informe de derivació, fitxes de tutoria 
per cada nivell, models d’entrevista individual, qüestionaris d’avaluació de l’autoestima, 
qüestionari per la valorització de l’estil d’aprenentatge, qüestionari d’avaluació del 
professorat. 

- Model de pla d’acció tutorial i programació: <http://www.orientared.com/tutoria/pat.php> 
Exemples de diversos PAT de diversos nivells. 

- Activitats de tutoria: <http://www.orientared.com/tutoria/actut.php > 
Abundant relació de fitxes i activitats a desenvolupar en hores de tutoria respecte gran 
diversitat de temes. 

- Tècniques de treball individual: < http://www.orientared.com/tutoria/tti.php > 
Hàbits d’estudi El quadern de classe 
Millora de la concentració Tècniques d’estudi 
Millora de l’eficàcia en exàmens La comprensió lectora 
Exàmens tipus test El subratllat 
Organització del temps Els esquemes 
Com preparar exàmens La memòria i les regles mnemotècniques 

- Temes transversals: < http://www.orientared.com/tutoria/ttransv.php > 
Ús i abús de substàncies Relacions de parella 
Trastorns de l’alimentació Bulímia 
El tabac. Ahir, avui i demà Bases d’una educació per la pau i la 

convivència 
Som iguals som diferents Ús del preservatiu 
 

• Pel·lícula Cobardes 
Un altre recurs atractiu i divers pot ser les activitats relacionades amb la pel·lícula Cobardes de 
José Corbacho i Juan Cruz de 2008. S’ha redactat una guia didàctica basada en la pel·lícula 
(<http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/belem/es/actividades/cinenespanol/cobardes.pd
f >) per a tractar diversos temes com: 

- Resolució de conflictes. 
- Assetjament. 
- Educació emocional. 
- Coeducació. 
- Relació amb les famílies. 

 
• Col·lecció Manuales. Editorial Horsori 

Existeix una col·lecció de llibres que també vull esmentar en aquest apartat. Es tracta de la 
“Col·lecció manuals” de l’editorial Horsori formada, de moment, per dos volums que inclouen 
varietat d’activitats completament planificades (objectius, metodologia, material tota la 
documentació necessària en annexes) per al desenvolupament dels diversos temes en nivells 
de batxillerat. Ambdós llibres tenen un exemplar disponible a la xarxa de Biblioteques públiques 
i cedibles en préstec. Aquesta col·lecció té sis activitats per a treballar cadascun dels següents 
temes: 

- Materials per a tutories36: 
o Drets humans. 
o Educació per a la política. 
o Bioètica. 
o Drogoaddicció. 

                                                        
36 M. Bilbao Herrán (et.al.). Materials per a tutories. Barcelona: Horsori Editorial, s.l. 2007, col·lecció manuals batxillerat. 
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o Sexualitat. 
- Recursos per a tutoria37: 

o Igualtat. 
o Imatge i salut. 
o Noves addiccions. 
o Educació emocional. 
o Voluntariat. 

 
NOTA: Per al desenvolupament de qualsevol altre tema no referenciat en el present treball es 
suggereix cercar per internet així com en els webs i moodles de centres de secundària. Molts 
d’ells tenen apartats específics per tutoria on pengen material per aquests temes transversals 
per a l’ús dels seus professors. 
 

3.2.11 Proposta de coavaluació de l’actitud 
 
Al llarg del desenvolupament del Màster en Formació del professorat de secundària, en el que 
s’encabeix el present treball de fi de màster, hem desenvolupat diverses assignatures per a 
treballar diversos aspectes de la docència. En una d’elles, “Innovació docent i iniciació a la 
recerca educativa“ he col·laborat en l’elaboració d’un treball en grup que s’escau de referir atès 
els seus objectius estan relacionats amb les tasques de tutoria. Es tracta del treball anomenat 
La coavaluació de l’actitud. Una proposta innovadora per avaluar l’actitud mitjançant una 
coavaluació entre alumnes38 redactat pels meus companys Laia Perelló, Xavier Posino i jo 
mateix. Aquest treball, desenvolupat en format article de revista especialitzada en docència, 
s’adjunta íntegrament en l’annex núm. 4 per la seva consulta. 
 
La proposta es basa en desenvolupar una metodologia per avaluar l’actitud dels alumnes, 
gestionada des de les classes de tutoria amb l’objectiu de reduir la conflictivitat i millorar la 
maduresa dels alumnes mitjançant el procés de reflexió que han de desenvolupar en coavaluar 
allò observat en els seus companys. Aquest sistema inclou unes rúbriques d’avaluació de 
l’actitud per a facilitar els criteris i l’observació dels alumnes, modificables en funció del grau de 
maduresa dels mateixos. Així es vol potenciar la implicació de la participació dels alumnes i la 
seva millora personal. Aquests objectius són clarament compatibles amb la funció tutorial. 
 

                                                        
37 M. Bilbao Herrán, (et.al.). Recursos para tutoría. Barcelona: Horsori Editorial, s.l. 2010, col·lecció manuals batxillerat. 
Conté CD. 
38 L. Perelló, X. Posino, J. Rodriguez. La coavaluació de l’actitud. Una proposta innovadora per avaluar l’actitud 
mitjançant una coavaluació entre alumnes. Barcelona: 2013 
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4 Sistemes de comunicació amb les famílies 
 
Un cop analitzada la situació actual de les tutories, les seves mancances, interessos, objectius i 
possibilitats de millora, posteriorment a proposar eines pràctiques d’optimització i agilització de 
les classes de tutoria i després de realitzar una cerca de recursos a desenvolupar en aquest 
àmbit educatiu, es planteja l’últim objectiu: com podem millorar l’assoliment d’aquests 
aprenentatges? 
 
La legislació ens dirigeix cap a la necessitat de mantenir vincles amb els pares, mares i tutors 
dels alumnes, d’informar-los, implicar-los, fer-los partícips de l’educació que s’imparteix als 
seus fills i filles en els centres. El seu entorn de desenvolupament proper, l’àmbit familiar i 
d’amics, influeix en els seus interessos, motivacions i predisposició als aprenentatges39. Els 
enquestats han manifestat clarament que la informació que volen fer arribar a les famílies no és 
tant eficient com voldrien (pregunta 15), que creuen que seria interessant fer-los arribar la 
informació treballada en l’àmbit de la tutoria (pregunta 16), que és important cuidar les relacions 
mitjançant reunions i altres sistemes (pregunta 18), fan una relació dels sistemes que usen més 
habitualment (pregunta 19) i destaquen que el més important per assolir una bona comunicació 
és mantenint un contacte constant (pregunta 21) seguit de mostrar-se preocupats pels alumnes 
i promoure la participació de les famílies. Finalment la pregunta 22 demana en quins aspectes 
es podria millorar l’acció tutorial i en segon lloc esmenten que caldria millorar la participació de 
les famílies (el primer era gaudir de més hores de dedicació i de menys burocràcia, aspectes 
que s’han intentat resoldre en l’apartat d’estratègies pràctiques per l’optimització de la tutoria). 
En aquest apartat, doncs, es proposen eines per a mantenir i millorar les comunicacions com a 
base de les bones relacions amb les famílies. 
 
Per començar, N. Alart40 estableix la següent relació d’estratègies de relació amb les famílies: 

- Reunió prèvia a l’inici de curs, grupal o individual. 
- Reunió de pares d’inici de curs. 
- Agenda escolar. 
- Circulars. 
- Revista de centre. 
- Contacte telefònic. 
- Trobades informals a la sortida de l’escola. 
- Cartes individualitzades. 
- Contacte virtual (correu electrònic, bloc,..) 
- Rituals (festes, celebracions, mostres de treballs, exposicions,.. 
- Entrevistes. 

 
De totes aquestes estratègies plantejades ja s’han fet propostes de com tractar l’agenda 
escolar. També s’ha avançat la proposta de desenvolupar una eina de comunicació virtual en 
base a un bloc de tutoria que permetrà englobar (d’entre les anteriors estratègies) el contacte 
virtual i l’agenda. Amb aquest es podran enllaçar les circulars i la revista del centre, tot garantint 
la seva recepció i sense incórrer en costos. A continuació es desenvoluparan les reunions de 
pares, les entrevistes i l’esmentat bloc. 

                                                        
39 L. Castañeda, J. Adell. Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: 2013 
Editorial Marfil. ISBN 978-84-268-1638-2. Descarregable a <http://www.um.es/ple/libro > 
40 N. Alart. Tutoria, relacions amb les famílies i serveis externs. Taller 2 Formació del professorat interí, 2006 < 
http://www.xtec.cat/~nalart/PPT/PAT.ppt > 
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4.1 Les reunions de pares 
 
Entenem per reunions de pares les trobades col·lectives del tutor amb tots els pares, mares o 
familiars dels alumnes de la seva tutoria. Respecte la quantitat d’aquestes trobades 
multitudinàries que es fan a cada curs, cada centre té la seva política però el més freqüent és 
que se’n faci com a mínim una d’ordinària a principi de curs, essent recomanable tenir-ne 
planificada una cada trimestre tot podent-se’n celebrar d’extraordinàries en funció de les 
necessitats que sorgeixin. 
 
Aquesta reunió inicial, que es pot celebrar abans de començar les classes o poc després 
d’haver-les iniciat, té dos objectius principals: fer les presentacions i donar informacions. El 
tutor es presenta als pares i aquests es presenten. La transmissió d’informació es pot preveure 
en dos sentits. El tutor ha de transmetre informació de presentació (de si mateix, de l’equip 
docent, del centre), logística, administrativa, calendari, normativa, etc. S’ha de presentar als 
pares la programació de curs, els objectius per l’etapa, els principals continguts i matèries, els 
criteris d’avaluació, el funcionament de la tutoria, les activitats extraescolars, els hàbits de 
treball, els sistemes de comunicació... entre d’altres. 
 
Per la seva banda el professor pot aprofitar per a demanar informació als pares mitjançant 
qüestionaris, plantilles, fitxes, etc. Totes aquestes dades normalment estan força regides pel 
Pla d’Acció Tutorial de cada centre en funció del seu funcionament. 
 
Tanmateix en el desenvolupament de la pròpia tutoria el tutor té un important marge per a 
desenvolupar la dinàmica de comunicació, de participació i de confiança que tingui previst de 
practicar al llarg del curs. Es mostren les bases i la implicació per part del tutor i en funció 
d’aquesta rellevància i les seves expectatives els pares es sentiran amb comoditat i confiança 
per participar en major o menor mesura. 
 
En desenvolupament d’allò esmentat en el present treball, aquesta reunió serà el moment 
adequat per a plantejar els objectius de la funció tutorial, les funcions associades de cadascú, 
les activitats que es desenvoluparan a les hores de tutoria,... en aquest apartat es poden 
explicar les estratègies que es preveu aplicar per a optimitzar l’hora de tutoria (el portafoli, 
l’agenda virtual, els càrrecs automàtics, la gestió de faltes i sancions,...), la tipologia de 
continguts de caire transversal que es preveu tractar i el paper que es demana que els famílies 
hi juguin. Es presentarà el bloc de tutoria com a eina principal de tramesa d’informació tant de 
tipus logístic-administratiu com de caire formatiu. 
 
Es proposa al tutor d’aixecar una acta de totes les reunions amb l’objectiu de recollir els 
continguts tractats, els dubtes plantejats i els acords assolits. Simultàniament el tutor en podrà 
efectuar una valoració analitzant diferent ítems com: l’assistència, la participació, les actituds, 
interès mostrats,... aquestes dues eines li permetran difondre als pares la pròpia acta de 
recordatori d’allò tractat i pactat i planificar amb millor coneixement les properes reunions 
col·lectives o individuals amb els pares en funció d’allò detectat. Aquesta acta s’incorporarà a 
l’expedient de la tutoria del grup. Es proposa un exemple d’estructura d’una acta de reunió de 
pares: 
 
Escola:    Data:    Tipus de reunió: 
Curs:    Tutor: 
Ordre del dia: 
 
Resum intervencions: 
 
Acords: 
 
Valoració: 
 
Annexes: (convocatòria tramesa, llistat de famílies assistents, altres) 
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4.2 Les entrevistes 
 
Entendrem per entrevistes les trobades amb pares, familiars o alumnes de forma individual o 
en petits grups. El principal objectiu d’una entrevista és intercanviar informació i unificar criteris 
d’actuació per a afavorir el desenvolupament de l’alumne41. Els pares esperen principalment 
informació sobre l’evolució acadèmica i el procés d’aprenentatge, sobre la conducta, 
personalitat i socialització del seu fill. El tutor principalment pretén informar sobre els aspectes 
anteriors, contribuir a l’orientació acadèmica i personal i consensuar pautes de treball en 
col·laboració amb les famílies42. 
 
Com a norma general, en les entrevistes convé efectuar una mínima preparació per part del 
tutor. Si és aquest qui l’ha convocat resulta més fàcil, però si no ho ha fet també ha d’assistir-hi 
amb el seu portafoli de tutoria i informes dels altres professors i tot el suport documental previ 
que cregui que pugui necessitar per a resoldre els dubtes dels familiars. Durant l’entrevista cal 
principalment que el tutor transmeti confiança i sàpiga escoltar, faci centrar el diàleg en 
l’objectiu, mantingui el control de l’entrevista, s’expressi respectuosament, de forma entenedora 
i discreta, ofereixi solucions, una visió optimista i remarqui les conclusions amb els acords 
assolits. S’ha de mostrar professional, preocupat i compromès amb la tasca educativa del seu 
fill perseguint la seva confiança, aspecte que facilitarà la col·laboració de la família. 
 
Per a major eficiència de les entrevistes convé marcar tres fases de desenvolupament, que són 
seqüenciades i que ajuden a totes les parts a assolir els objectius plantejats. La primera fase és 
la de descripció dels objectius de l’entrevista, convé marcar quin és el problema o causa per la 
que es convoca i per tant poder desenvolupar-lo i cercar-hi solucions. Sense que totes les parts 
tinguin clar quin és l’objecte de la reunió la resta de fases seran disperses, poc eficients i sense 
conclusions clares. La segona fase és la de debat, s’exposen detalladament les dades 
recollides, cada part exposa la seva visió i opinió, ofereix i demana dades per entendre millor la 
situació i es comencen a cercar acords plantejant alternatives, analitzant-les i valorant-les. 
Finalment l’última fase és la de presa de decisions, elecció de la solució i verbalització de 
l’acord així com anàlisi de les possibles conseqüències, convé anotar els acords i compromisos 
de cada part i finalment fixar el seguiment que es farà. És molt important que el tutor, com a 
director de l’entrevista, prengui notes de totes les fases i dels temes tractats i sobretot dels 
acords presos per a redactar una acta d’entrevista el més objectiva possible que serveixi de 
seguiment del cas i faciliti les properes reunions. 
 
Es proposa un exemple d’estructura d’una acta d’entrevista amb pares: 
 
Escola:    Data:    Tipus de reunió: 
Curs:    Tutor:   Assistents: 
Motius: 
 
Aspectes tractats: 
 
Conclusions i compromisos: 
 
Valoració: 
 
Propera entrevista: 
 
Les entrevistes amb alumnes tenen unes particularitats diferents a considerar. La falta de 
simetria de la relació dificulta la confiança de l’alumne amb l’adult i la comunicació pot no ser 
oberta ni sincera, la situació d’autoritat del tutor pot crear diferències difícils de superar. En 
aquest sentit a voltes les manifestacions de l’alumne poden estar efectuades cercant 
l’aprovació del tutor sense ésser sinceres. Cal detectar la incomoditat o malestar que pugui 
sentir l’alumne a través de la seva comunicació no verbal. El lloc de trobada i la disposició dels 
assistents poden afectar negativament la comoditat del jove pel que caldrà conferir un ambient 
                                                        
41 N. Estrems, C. Lladó. La pràctica de la tutoria a l’escola. Barcelona: Barcanova, 1991. 
42 P. Arnaiz, S. Isus. La tutoría, organización y tareas. 1a edició. Barcelona: Ed. Graó, 1995. Col·lecció biblioteca 
d’Aula. ISBN 84-7827-115-5 
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d’igualtat per exemple seient en una cantonada d’una taula de costat, no drets, ni asseguts de 
cara que pot ser intimidatori. En el mateix sentit si l’ajuda que es vol prestar no és desitjada per 
l’alumne serà difícil el desenvolupament del diàleg. Tanmateix sempre es podrà afavorir 
aquesta relació mitjançant empatia, autenticitat, discreció, respecte o coherència. Aquest últim 
és el que pesarà en els propers dies, mentre es desenvolupin els acords assolits caldrà resultar 
coherent amb allò pactat i poder-s’hi referir en una propera entrevista mantenint la complicitat i 
confiança de l’alumne. 
 
Finament cal tenir present d’efectuar periòdicament entrevistes amb els alumnes i evitar 
celebrar-les tant sols arran de problemes o conflictes. Serà molt més constructiu afrontar un 
problema si prèviament s’han fet acostaments i s’ha copsat la confiança. 
 
 
4.3 El bloc de tutoria 
 
Tal com ha quedat palès en els apartats anteriors la participació i implicació de les famílies és 
un objectiu principal de l’acció tutorial. Aconseguir i promocionar la seva activitat i col·laboració 
permetrà millorar l’entorn d’aprenentatge dels alumnes i potenciar la tasca educativa que es 
desenvolupi a l’àmbit de l’institut. També ha quedat palès que les comunicacions amb les 
famílies tenen diverses dificultats i que convé promoure eines eficaces, àgils i econòmiques per 
a comunicar-se i que permetin que se sentin implicats i partícips de la tasca educativa dels 
alumnes. Finalment en l’enquesta també s’ha manifestat que a vegades els familiars cerquen 
ajuda en els tutors per resoldre algunes qüestions en la formació dels seus fills. 
 
En aquesta esfera es proposa la creació i manteniment d’un bloc de tutoria. El 
desenvolupament detallat d’aquest bloc ha estat objecte d’un treball elaborat per mi mateix, en 
l’àmbit de l’assignatura d’Innovació docent i introducció a la recerca educativa, i amb un 
innegable objectiu de complementar el present treball fi de màster. Aquest treball s’adjunta 
íntegre en l’annex núm. 3 del present treball43. 
 
Cal destacar que els objectius principals del bloc de tutoria que es plantegen per a millorar la 
situació real detectada són: 

- 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. 
 
A mode de resum es pot destacar que els principals avantatges que planteja són: 

- Transparència i accessibilitat dels pares a continguts formatius 
- Facilitat i economia de tramesa d’informacions diverses 
- Garantia de recepció de notificacions de noves informacions d’interès 

 
Així aquesta proposta esdevé una eina que permet desenvolupar i unificar totes les activitats 
esmentades en el present treball, millorant la comunicació, participació i implicació de les 
famílies al mateix temps que la implicació i l’aprenentatge dels alumnes, sense oblidar que 
facilita la tasca del tutor en la tramesa i notificació d’informació ja sigui de caire formatiu o 
merament logístico-administratiu. 
 

                                                        
43 J. Rodriguez. El bloc de tutoria. Una proposta innovadora pel tractament de temes formatius de caire transversal i per 
potenciar la participació de les famílies. Barcelona: 2013. 
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4.4 Altres vies de comunicació 
 
Entre les respostes a la pregunta 19 de l’enquesta s’ha detectat que el sistema més usat és el 
lliurament d’informació en paper en mà als alumnes. Aquesta via es considera costosa en 
paper i fotocòpies a més del temps de preparació i repartiment que requereix, però sobretot no 
dóna cap garantia al tutor que la informació arriba als pares i que no es perd pel camí. Per tant 
és una via que cal reservar per aspectes molt concrets com per documents que es requereix 
conservar amb signatures originals. 
 
Malgrat el detall prestat a les anteriors vies de comunicació no cal oblidar altres sistemes 
complementaris existents i emprar-los en benefici de la relació. 
 

- El web del centre és una eina important de comunicació general, per adreçar-se a tota 
la comunitat educativa del centre on hi ha abundant informació d’actualitat però també 
enllaços d’interès general. En l’enquesta s’ha vist que un 13% dels tutors l’empren com 
a via de comunicació amb els pares de la seva tutoria. 

 
- El contacte telefònic entre professor i familiars és un contacte molt important. Sovint 

serà la via per a concertar entrevistes o per a aspectes logístics puntuals, no obstant 
no és una eina adequada per a desenvolupar temes delicats. És una eina que pot ser 
costosa en temps del professor, els moments en que es pot dedicar a fer trucades són 
cada cop menors i a vegades els pares no estan disponibles. A mesura que tutor i 
famílies es coneguin aniran trobant els sistemes més adequats per cada família per 
anar substituint en telèfon per l’ús de SMS, correu electrònic o informació al bloc de 
tutoria. 

 
- Els missatges SMS són una alternativa que garanteix que es llegiran per part del 

receptor però la seva utilitat informativa es limita a informacions molt concises i 
pràctiques. Es pot usar per a recordatoris puntuals així com per notificacions 
individuals. Per a fer notificacions massives resulten un sistema que pot ser car i cal 
anar substituint per exemple per l’ús del bloc. S’ha vist que és un sistema usat pel 6% 
dels enquestats. 

 
- El correu electrònic és una eina que força professors encara no usen (segons la 

pregunta 19 només un 13%). L’abundància de missatges que ja reben d’altres 
remitents del centre o de fora, fa que no s’atreveixin a rebre’n dels familiars. No obstant 
el potencial del correu electrònic com a via de comunicació eficaç, ràpida, econòmica i 
amb garantia de recepció està fora de dubte. 

 
- Les notes a l’agenda de l’alumne són una altra eina de comunicació individual que pot 

ser útil per a determinats aspectes. Tenen l’inconvenient que depenen que l’alumne ha 
de mostrar l’escrit o que el familiar tingui l’hàbit i l’interès de mirar si hi ha noves 
anotacions. Això pot ser útil quan volem garantir que familiars i alumne sàpiguen un 
determinat detall però no permeten la confidencialitat de parlar amb una única de les 
dues parts. Tenen el problema afegit que l’alumne pot amagar determinades 
informacions i falsejar les signatures dels pares evitant-se les situacions. Un 17% dels 
tutors realitzen escrits a l’agenda per mantenir informats els pares. 

 
- Les trobades casuals, ja siguin a prop del centre (a l’entrada o sortida de classe), en 

activitats extraescolars o puntuals o sigui simplement per qualsevol lloc fora del centre i 
fora d’horari, plantegen un dilema al tutor. Quan aquestes trobades són fora del seu 
horari laboral pot optar per actuar fredament i amb precipitació però amb aquesta 
actitud es dificulta el clima de confiança, preocupació i compromís que es vol mostrar 
en les entrevistes i reunions. Així el professor ha de mantenir la seva professionalitat i 
dedicar uns instants a saber escoltar i si es planteja quelcom que necessita un major 
aprofundiment aprofitar per a fixar una entrevista concreta. 

 
- Les xarxes socials són eines molt esteses entre els alumnes però que com a eina de 

comunicació per aspectes oficials no sembla que siguin de gran acceptació. Només un 
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1% dels enquestats diu usar xarxes socials com Twitter o Facebook per a mantenir 
contacte amb els familiars. En entorn educatiu poden ser una eina TIC interessant a 
treballar però com a eina de comunicació amb tota la comunitat d’una aula, pares, 
mares, tutors legals, familiars a càrrec,... pot resultar una eina inadequada per la gestió 
de la tutoria atès el poc control de les relacions creuades i conflictes que puguin sorgir 
entre pares o alumnes. 

 
Com ja s’ha esmentat des del principi del treball la informació, participació i implicació de les 
famílies és un aspecte molt transcendent en l’entorn d’aprenentatge dels alumnes i per tant en 
la millora de la seva evolució i aprenentatge. En aquest sentit qualsevol via de comunicació que 
individualment entre tutor i famílies, amb l’autorització del centre, es desenvolupi per a assolir 
aquests objectius pot resultar interessant. Atès que cada família i cada alumne és diferent, 
l’anàlisi efectuada en el present treball es pot veure incrementat per altres solucions 
alternatives i enginyoses adequades. 
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5 Conclusions 
 
El present treball s’ha desenvolupat partint d’una recerca docent sobre la situació de la tutoria a 
secundària i batxillerat. En aquest s’hi inclouen eines i estratègies per a millorar la seva pràctica 
i facilitar l’assoliment dels objectius de l’acció tutorial. 
 
A l’inici del treball es plantejaven quatre grans objectius dels quals es poden extreure aquestes  
conclusions: 
 

- Segons la legislació vigent, l’acció tutorial és una tasca a desenvolupar pels professors 
que té per objectiu millorar l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes. 
Per assolir-ho cal potenciar la informació, participació i implicació de les famílies i dels 
propis alumnes. Amb la investigació de la pràctica real es detecta que l’hora de tutoria 
es dedica en gran mesura a aspectes sense contingut formatiu malgrat els professors 
ho considerarien interessant. Els professors manifesten tenir dificultats per 
desenvolupar continguts formatius de caire transversal a les hores de tutoria. És 
destacable que els sistemes de comunicació que usen són molt diversos però no del 
tot eficients encara que creuen que és molt important mantenir un contacte constant. 
De tot això se’n dedueix que hi ha necessitat i voluntat de millora de la pràctica de 
l’acció tutorial. 

 
- Fer més eficient l’organització de les tasques sistemàtiques a realitzar a l’hora de 

tutoria permet ampliar el temps disponible per a tractar temes de contingut formatiu. 
S’ha d’optimitzar la gestió de les activitats sistemàtiques per tal de poder millorar 
l’aprenentatge dels alumnes i l’eficiència del temps dels tutors. 

 
- Els temes formatius que es poden desenvolupar des de l’àmbit de la tutoria són molt 

amplis i variats. Hi ha molts recursos entre els que els tutors poden escollir, cercant el 
que millor s’adapti a la situació concreta de la seva aula. L’inconvenient que apareix és 
tenir la motivació, el temps necessari o els recursos a disposició, per a una bona 
planificació. El material relacionat en el present treball ofereix recursos per treballar 
temes formatius facilitant la tasca dels tutors. 

 
- La comunicació amb les famílies, la seva participació i implicació és un aspecte a 

millorar a la pràctica actual. La col·laboració entre els membres de la comunitat 
educativa té un gran potencial per l’aprenentatge dels alumnes. Es posa de manifest 
una necessitat de millorar aquest aspecte en la preparació i desenvolupament de les 
vies de comunicació que complementen la tasca formativa. Paral·lelament es pot 
facilitar la formació dels familiars oferint-los material com a complement de la tasca que 
es realitza al centre. Incentivar la comunicació i col·laboració entre els centres i les 
famílies permet fomentar el compromís educatiu. El recurs del bloc de tutoria 
contribueix a la millora d’aquests aspectes. 

 
D’altra banda, al llarg del desenvolupament de la investigació i recerca he extret unes altres 
conclusions personals, que no es plantejaven a l’inici del treball, i que considero que afecten 
l’acció tutorial i la pràctica educativa en general: 

- Fer bé la tasca de tutor és molt complicat, requereix molta dedicació i no tots els 
professors tenen el perfil adequat. 

- He detectat pocs hàbits de documentar les accions relacionades amb l’acció tutorial. En 
general hi ha poca predisposició a compartir recursos i a la col·laboració altruista. 

- Els professors actuals consideren que tenen massa càrrega de treball. He percebut que 
l’acció tutorial se’n ressent ateses les seves particularitats respecte les altres matèries. 

 
Així doncs, aquest document identifica necessitats de la millora de l’acció tutorial en diversos 
àmbits i proposa mesures concretes i aplicables a l’aula per assolir-ho. Crec en les possibilitats 
d’aquest espai educatiu i de poder-ne treure profit. S’hi poden treballar aspectes de 
socialització, de tècniques d’estudi, de resolució de conflictes, de salut o altres aspectes 
formatius de caire transversal, tots ells d’interès pel creixement dels alumnes. Aquest treball 
pedagògic es pot assolir gestionant més eficientment les activitats de primera immediatesa, així 
com aprofitant el potencial que tenim al nostre abast mitjançant la col·laboració dels familiars. 
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Per la realització del present treball he d’agrair sincerament la col·laboració i atenció dels 
professors de l’Institut on he efectuat les pràctiques així com tots els professors que m’han 
dedicat una mica del seu temps contestant-me qüestions i responent a l’enquesta que els he 
enviat. Sense la seva experiència aquest document hauria mancat de rigor i s’hauria basat en 
percepcions personals difícils de contrastar. A tots ells moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tots els enllaços a pàgines d’internet del present treball han estat consultats a principis 
de juny de 2013. 
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