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1. INTRODUCCIÓ. 

 

Un dels principals valors de l’escola catalana i europea és la característica d’inclusivitat. Donat 

que totes les aules son diverses i a més, tot l’alumnat s’ha  de veure representat i hauria gaudir 

de l’aprenentatge en igualtat de condicions. 

És per això que quasi tots els centres presenten plans d’atenció Personalitzats, anomenats 

plans d’Atenció a la Diversitat. Les unitats d’atenció específica o diversificacions curriculars han 

de permetre poder atendre a tots els alumnes que precisen atenció personalitzada. 

Com diu Gairín (1996)(1): “Pensar en la diversitat no suposa pensar en uns a diferència dels 
altres, es tracta de pensar en tots, de fer una escola per a tots”. 

 

Aquest Treball Fi de Màster, surt de la necessitat del Centre on realitzo el pràcticum, on 

disposa d’una aula de reforç anomenada “estudi guiat”, on assisteixen  aquells  alumnes amb 

més necessitats de reforç acadèmic (entre d’altres mesures d’atenció a la diversitat). 

 

S’observa que en aquesta aula d’estudi a banda d’alumnes amb baix rendiment acadèmic els  

mateixos alumnes pateixen  problemes de conducta i problemes de desmotivació en general. 

Es per aquest motiu, que decideixo, juntament amb la proposta i aprovació de l’escola, realitzar 

un estudi detallat de la metodologia utilitzada a aquestes “aules d’estudi guiat” i proposar noves  

metodologies amb l’objectiu de poder millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i millorar els 

problemes generals de l’aula. 

Es tracta, doncs, d’un cas real basat en les experiències observades al pràcticum i pretén 

incloure coneixements adquirits a les diferents assignatures del màster per tractar de millors les 

mancances observades a la fase d’observació i anàlisi. 

Aquest projecte consta de tres parts ;  

En primer lloc d’una introducció als recursos d’atenció a la diversitat del centre on es 

realitza el pràcticum. 

En segon lloc, i centrant-me en l’estudi guiat, es pretén analitzar les actuals 

metodologies utilitzades a les aules anomenades “Estudi guiat”. 

Finalment es fa una proposta metodològica a l’aula que millori el rendiment i actitud de 

l’alumnat assistent, fruit de l’anàlisi previ i concloc l’informe amb unes reflexions finals a 

tall de conclusió. 
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1.1. Entorn  Inicial . 

 

A l’ensenyament obligatori , etapa anomenada ESO, i  fins els 16 anys, els diferents grups 

d’alumnes presenten  un conjunt de característiques personals ben diferenciades, que son el 

reflex de la diversitat en la actual societat en la qual vivim, que hem d’acceptar i integrar donant 

una resposta educativa coherent amb la realitat. És per aquest motiu que les actuals Lleis 

d’educació pretenen garantir unes experiències educatives comunes que garanteixin i 

afavoreixin les mateixes oportunitats a tot l’alumnat per un igual. Aquest  fet fa que sigui 

necessària l’obertura a models d’ensenyament més comprensius per superar el problema 

del fracàs que generava un model uniforme i selectiu. 

 

L’aposta per la comprensivitat requereix un plantejament de model educatiu 

orientat a la atenció a la diversitat.  

Recomano la lectura a l’annex1 del document la paràbola del “invitado a cenar”,el qual és un 

bon exemple per ilustrar la inclusivitat a l’escola. 

1.2. Atenció a la  diversitat, Marc Legal. 

 

Tal i com descric  en el punt anterior, dins el món de la educació, l’atenció a la diversitat és un 
dels punts que més es vol reforçar i en el que es vol evolucionar, i així queda recollit a les 
actuals lleis d’educació. 
 
La primera normativa existent sobre l'atenció a la diversitat data de l'any 1984, en el Decret 
117/1984, de 17 d'abril, sobre l'ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el 

sistema educatiu ordinari. 
L'any 1997 es torna a fer un avanç important: és en el Decret 299/1997, de 25 de novembre, 
sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials. En l'article 7.5 i 
Article 8 introdueix el canvi d'introduir en els projectes curriculars les actuacions singulars per 
atendre els alumnes que fan la majoria de les seves activitats en les unitats d'educació especial 
del centre ordinari.  
 
 
Al 2006, l'Estat va incorporar a la LOE un article sobre l'escolarització dels alumnes que 
presenten necessitats educatives especials  Amb la introducció de la LOE 2/2006 (a partir d’ara 
LOE) (modificada per la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de Desembre, LOMCE, però tinc de 
destacar  que la LOMCE a aquest Centre Escolar ni  a Catalunya no s’aplica...). 
La LOE estableix de forma prescriptiva com es tenen de tractar l’educació dins el nostre 
sistema  educatiu de manera que hi hagi una inclusió social. 
 
En el seu preàmbul diu: 
 

 “A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que requieren una 
atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo 
educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su 
plena inclusión e integración. Se incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de 
las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas 
de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten 
trastornos graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado grandes avances en 
este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario continuar impulsando. También 
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precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se 
han integrado tarde en el sistema educativo español. 
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de 
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se 
favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es 
una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se 
trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una 
medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.” 
 

La atenció a la diversitat esdevé el principi  fonamental que te d’existir a tot l’ensenyament 
bàsic amb l’objectiu de proporcionar a tot l’alumnat una  educació adequada a les seves 
característiques i necessitats.  
 
Per una altre costat , La LEC 12/2009 (a partir  d’ara LEC) , inclou una bona part d’articles 
dedicats a la educació inclusiva,  concretament a: 
 
Article 81:  
 
“Criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques”. 
 

1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. 
2. Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, 
metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns 
escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. 
 
3. S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 
a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus 
de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 
b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació 
tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques 
especialment desfavorides. 
 
4. Amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de garantir, 
prèviament a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració 
d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada família directament afectada. Aquests 
alumnes, un cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports disponibles, 
si es considera que no poden ésser atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar 
en centres d’educació especial. Aquests centres poden desenvolupar els serveis 
i programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als centres 
ordinaris que el Departament determini. 
 
5. Amb relació als alumnes d’incorporació tardana amb necessitats educatives 
específiques, l’Administració educativa ha d’establir i facilitar als centres recursos i 
mesures d’avaluació del coneixement de les llengües oficials o de les competències 
bàsiques instrumentals, i també mesures d’acollida. 

 
Article 82 

Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar 
1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics 
i organitzatius necessaris per a atendre adequadament els alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat 
de relació, de comunicació o de comportament. 
 
2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, 
protocols per a la identificació dels trastorns d’aprenentatge o de comunicació i 
l’atenció metodològica adequada. 
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Per últim al Capítol 4 , Article 13 del Decret de Currículum 143/2007 de 26 de Juny (a 
partir d’ara Decret de Currículum), com a part del  desplegament de la LEC estableix  
concretament en la Fase de la Educació Secundària Obligatòria (ESO), la manera d’afrontar la 
Atenció a la Diversitat dins de la etapa educativa. 
 
 
 
“(…) 13.1 L’educació secundària obligatòria s’organitza d’acord amb els principis de l’educació 
comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a 
objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències 
bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l’etapa. Ni la diversitat sociocultural de 
l’alumnat, ni la diversitat en el procés d’aprenentatge, ni les discapacitats, poden suposar cap 
tipus de discriminació, que els impedeixi aconseguir els objectius previstos i la titulació 
corresponent. 
13.2. Entre les mesures d’atenció a la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç 
en grups ordinaris, el desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions 
curriculars, la integració de matèries per àmbits, programes personalitzats per aquells alumnes 
amb necessitats específiques de reforç educatiu (…)” 
 

Faig esmena important ,sobre la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig, de l’Educació, es 

tracta de la sisena llei d’educació de la democràcia.  La principal novetat que va introduir la 

LOE va ser el concepte de Competències Bàsiques (...entre d’altres...). 

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 

transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 

coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el 

discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. 

A Catalunya, el decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, descriu tot el que fa referència a les 

competències bàsiques (3). 

 Competències comunicatives: 
 

 
 

 Competències metodològiques: 
 

 
 Competència d’aprendre a aprendre. 

 
 Competències personals: 

 
 

 Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
 

mpetència social i ciutadana. 

I faig aquesta esmena important perquè un dels principals objectius de l’atenció a la diversitat 

serà l’assoliment de les competències bàsiques. 
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1.3. La atenció a la  diversitat al Centre. 

 

Aquesta aposta per la comprensivitat requereix un plantejament des de el punta de vista 

educatiu d’atenció a la diversitat. 

El concepte d’atenció a la diversitat ha de fer referència als factors socials, biològics, culturals, 

socials etc, que tots ells tenen una influència i importància clau en el procés d’aprenentatge en 

els alumnes que es manifesten en diferents ritmes i nivells (Gairin1996)(1). Per tant, la institució 

ha de tenir en compte tots aquests factors abans esmentats per a poder garantir la igualtat 

d’oportunitats a tot l’alumnat. 

 

 

El  concepte diversitat. 

 

“Per a què una escola sigui realment per a tothom no té més remei que dirigir-se a cada un dels 

que en formen part i respondre a les necessitats específiques i personals de cadascú”.  

(Pujolàs, 2003)(annex 1) 

 

En el Centre Educatiu el concepte diversitat es defineix com la tasca de proporcionar a tots el 

alumnes les  condicions d’aprenentatge adequades per a aconseguir l’èxit. 

El concepte “diversitat” ha de ser entès amb tota la seva extensió i ha d’incloure a tot 

l’alumnat i a tots els ens de la Comunitat Educativa (5). 

 Te d’abarcar tots els components curriculars i organitzatius del centre. 

 Te de comptar amb una  formació explícita del professorat per proveir de 

coneixements psicològics, pedagògics i actitudinals. 

 Ha de comptar amb una implicació institucional. 

 La creació d’espais i condicions de treball que possibilitin la col·laboració 

reflexiva entre els diferents agents educatius. 

 

Un cop explicat el concepte diversitat i el seu abast, caldria centrar el model de suport teòric 

utilitzat per  a garantir la atenció a la diversitat. 

Hi ha molts autors i especialistes que analitzen la atenció a la diversitat i els seus diferents 

models de suport i intervenció. Un dels models de suport és el de Parilla (1996) (1),on basa el 

model de suport intern en 4 grans eixos o models d’intervenció: 

 Suport centrat en l’alumne – suport centrat en l’escola. 

 Suport d’especialista – treball col.laboratiu. 
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El model utilitzat com ja he dit anteriorment és el descrit per Parrilla (1996)(1), en la qual la 

institució  educativa i els seus membres son els qui promouen la capacitat d’aprendre dels 

alumnes. 

Aquest model és un model global on la gestió del currículum provoca canvis en la dinàmica 

organitzativa de manera que és tot l’equip docent qui dóna resposta a la diversitat creant la 

necessitat de buscar noves estratègies d’ensenyament. 

 

 

Figura 1. Model de suport teòric (Parrilla 1996). 

Al centre IES BF disposa de la següents propostes d’atenció a la diversitat i aposta per un 

model de atenció a la diversitat mostrades a les Figures 1 i 2, el qual es basa en el suport 

curricular centrat en l’escola i en la dificultat d’ensenyament. 

 

 

Figura 2. Pla d’atenció a la diversitat de L’IES BF a l’ESO. 
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Tot el conjunt d’estratègies d’atenció a la diversitat es caracteritzen per ser obertes, propiciant 

l’itinerari i/o suport escolar personalitzat en els diferents nivells educatius. Això vol dir que hi 

ha alumnat que pot participar en totes les estratègies. 

 

 

Figura 3. Mesures d’atenció a la diversitat a l’IES BF. 

Explicació breu de cada recurs d’atenció a la diversitat a l’IES BF. 

Aula d’acollida: 

És una mesura d’atenció a la diversitat, que dura un any, es realitza a primer de l’ESO , on 

l’alumnat nouvingut rep una atenció personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua 

catalana. Es pretén la integració acadèmica, lingüística i social.  

Actualment no es fa Aula d’acollida per nouvinguts, degut a un tema de dotació. Ara be, en 

casos que ha sigut  necessari,  s’ha utilitzat aquest recurs per atendre als nouvinguts. 

 

Estudi Guiat:  

Es tracta d’un espai i un temps destinat al reforç curricular d’aquells  alumnes que tenen més 

dificultat o be son més dispersos i els costa més concentrar-se. 
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Les tasques que es realitzen son; fer els deures, preparar  exàmens, fer els treballs 

encomanats a classe, aclarir dubtes i reforçar coneixements o estudiar i posar-se al dia. Tot 

plegat en un ambient adequat per a l’estudi i amb el guiatge, acompanyament i suport 

personalitzat de professors. 

Destinat a aquells alumnes que no assoleixen el 50% del currículum i que no disposen a les 

seves famílies d’un entorn adequat per a fer deures i necessiten més reforç.  

 

Aula Oberta: 

El Centre també disposa d’un temps anomenat Aula Oberta on es treballen valors actitudinals i 

de  comportament. Destinat a aquells alumnes que presenten mancances significatives en els 

aprenentatges i sovint també que presenten problemes d'adaptació als entorns escolars 

ordinaris 

Es proposen certes activitats no relacionades amb els estrictament curriculars per fomentar els 

valors participatius i de convivència. Tanmateix es repassen els coneixements de les  

competències bàsiques adquirits durant l’etapa anterior. 

Plans individualitzats (PI):  

El Centre facilita a cada alumne que ho necessiti Plans Individualitzats (PI). Un PI es pot 

elaborar quan es consideri que pel progrés de l’alumne/a no és suficients.  

El conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar 

resposta a un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta unes necessitats 

educatives específiques o singulars. 

Per tant, un PI ha d’ajudar a reconèixer les necessitats educatives que pugui tenir l’alumne/a en 

concret. 

 

Grups d’adaptació curricular (Carpetes  d’aprenentatge personalitzades)(GAD): 

Això és una estratègia de seguiment metodològica, ho fan tots els mestres, és el full de 

seguiment d’un alumne quan  presenta una d’atenció a la diversitat. 

L’Adaptació Curricular, tracta de fer una diversificació d’alguna matèria específica, per tal de 

facilitar a l’alumne amb més dificultats l’assoliment de les competències de la matèria per 

d’altres vies més adaptades a les necessitats de l’alumne. 

 

Parelles D’estudi (PE): 

Altra estratègia metodològica inclusiva  per tal ajudar als alumnes que més ho necessiten a 

assolir les competències necessàries d’una determinada  assignatura. 

Durant les setmanes de recuperacions i exàmens , el centre posa a disposició dels alumnes 

que ho demanin d’espais per a l’estudi. Tanmateix , durant les setmanes de recuperacions i 
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exàmens proposa la realització de parelles d’estudi entre alumnes. Això vol dir que un alumne 

que tingui recuperació pot ser ajudat per un altre alumne que no en tingui, establint un mètode 

d’aprenentatge entre iguals. 

 

Ajuda a la assolir la Competència Digital (GICD):  

Moltes escoles tenen com a  eines de treball i aprenentatge l’ús de les eines TIC. Molts dels  

alumnes  nouvinguts que provenen d’altres centres no disposen del coneixement necessari en 

entorns TIC. Per aquest motiu el centre disposa per a tots  els alumnes que ho necessitin d’un 

temps i un espai per al  reforç específic en la competència digital. 

 

Projecte Singular (Jardineria 2.0):  

Es realitza dins de l’horari lectiu , es tracte de dues sessions continues destinats als casos mes 

greus d’alumnes. La finalitat d’aquest “Projecte Singular” es fomentar i millorar la convivència. 

Els trets característics d’aquesta diversificació son; un grup molt reduït de 3-4 alumnes , fóra de 

l’entorn estrictament acadèmic i amb tasques del tipus manuals i a l’aire lliure. 

Suport Psicopedagògic (EAP): 

Es tracta d’una mesura de suport i seguiment de atenció a la diversitat. 

El realitzen els professionals especialitzats Psicopedagogs amb la intenció d’orientar a l’alumne 

i a les  famílies amb necessitats educatives especials o en dificultats. 

Objectius de l’EAP: 

 Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta 

d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.  

 Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els 

serveis educatius específics.  

 Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació 

personal, educativa i professional.  

 Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.  

 Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els 

específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat. 

 

PIM: (Pla Intensiu de Millora)  

El programa es fa fora de l’horari escolar, dut a terme per mestres, per millorar la competència  

curricular a les assignatures troncals, cada docent dona de la seva matèria. 

Orientat a alumnes de 1er i  2on, i representen 4 h setmanals. 

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer cicle 

de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències 
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bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en 

llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica 

 

Estudi Assistit (Per pares/mares voluntaris fora de l’horari escolar): 

Alguns pares de forma voluntària realitzen fora de l’horari escolar però a les instal·lacions 

escolars unes  hores al dia de reforç i seguiment per aquells alumnes/famílies que ho desitgin. 

Està orientat a fomentar l’hàbit de l’estudi i a proveir d’un entorn de treball per a aquells 

alumnes que no el tenen a casa seva. 

 

Atenció personalitzada (tutories i seguiment amb els pares): 

Es tracta d’una mesura seguiment d’atenció a la diversitat. El tutors de cada curs realitzen 

periòdicament seguiment de tots els  alumnes i quan detecten algun canvi en el rendiment 

escolar o comportament de l’alumne, es convoca una reunió de seguiment amb els pares per 

tal de determinar les causes i prendre les mesures necessàries. 

 

Projecte Pont: diversificació de currículum amb pràctiques a empreses (afins a l’estudiant). 

Per aquells alumnes que  tenen  força dificultat, i han esgotat tots els recursos d’atenció 

específica. Es proposa a l’alumne unes hores de pràctiques a un tipus d’escola taller, i 

complerta les hores d’escolarització a l’institut . Es tracta d’una diversificació molt similar a la 

Unitat d’Escolarització Compartida. 

Un exemple el trobem a 4rt, on es realitza, amb col·laboració amb l’ajuntament el programa 

SEFED (Simulació d’Empresa amb Finalitats Educatives...) on  els  alumnes realitzen les 

assignatures de Català i de Tecnologia al Centre de Suport, tot  simulant un entorn laboral. 

 

Procediment de detecció de casos d’atenció a la diversitat. 

 

El Centre disposa d’un programa de detecció d’alumnes que precisin de recursos d’atenció a la 

diversitat. Tot seguit detallo els ens i la dinàmica i les relacions entre els equips de treball que 

gestionen la Atenció a la diversitat del Centre.  

 

Al centre existeix el Departament d’Orientació i Tutoria (DOT) , format pels membres de 

l’Equip Directiu, Coordinadors de Tutors, Equip Psicopedagògic i E.A.P. que tenen la funció de 

consensuar i gestionar les línies generals d’actuació en relació a l’atenció a la diversitat , que 

prèviament han estat proposades en dues comissions diferents:  

Per un costat la comissió tutorial, formada pels coordinadors de tutors de  1er i 2on cicle 

d’ESO, i el  Cap d’Estudis i per l’altre costat la comissió Psicopedagògica. 
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Aquestes comissions tenen la funció d’elaborar i planificar un pla d’acció tutorial i elaborar i 

planificar  propostes didàctiques i pedagògiques respectivament. 

Aquests equips es reuneixen amb una periodicitat regular prèviament fixada. 

Procediment de detecció. 

La detecció de casos es realitza per dues gran vies , un Macro-procés que es realitza al llarg 

de tot un cicle ( dos  cursos escolars), on al final de cada curs s’avaluen els resultats permetent 

detectar noves necessitats i reiniciant el procés a 2on d’ESO. 

L’altra gran via és el Micro-procés; el qual es desenvolupa al llarg del trimestre del cicle 

escolar, permet al tutor detectar noves necessitats d’un alumne i planificar novament  

estratègies. La detecció es realitza al llarg d’un trimestre i és posada en  coneixement a la 

comissió tutorial durant les sessions d’avaluació i en presència dels altres mestres per a tenir-

ho en  compta per l’ adaptació curricular. 

 

El procediment de detecció de necessitats. 

 

Figura 4. Gràfic de detecció de necessitats educatives. 

Detecció, seguiment i valoració de necessitats educatives .  

 En primer lloc, en iniciar el curs de 1r tots els alumnes realitzen una entrevista personal, 

unes proves Psicopedagògiques (EFAI) que juntament amb els traspàs de les Cb’s de 

primària determinaran les necessitats educatives específiques de cada alumne. 

 El treball sistemàtic orientador-coordinació tutor, tutors, treball dels Equips Docents de 

cada nivell educatiu.(macro-procés). 

 Seguiment tutorial globalitzador (tutoria de grup i tutoria personal). (micro-procés). 
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 Resultats acadèmics de l’alumnat al llarg del curs escolar (pre-avaluació i avaluació 

trimestral). (micro+macro). 

 

2. L’ESTUDI GUIAT (2n  d’ESO). Situació actual. 

2.1. Descripció . 

A l’IES BF es disposa d’una Aula  D’estudi i reforç anomenada “Estudi  Guiat” dins de la 

jornada lectiva  setmanal. Representa 2 hores a la setmana, els dimarts i els dijous, i hi 

assisteixen els alumnes de 2on  d’ESO que tenen més necessitat de reforç en algunes 

matèries. 

Generalment sempre son els mateixos alumnes, i el coordinador de 1er i de 2on és qui deriva 

als alumnes a aquesta aula de reforç. El criteri per a derivar als alumnes és un criteri purament 

de necessitat acadèmica i d’organització, que es detecta mitjançant els  procediments  abans 

esmentats i es comunica a les reunions d’avaluació i es consensua amb la comissió tutorial. 

 

2.2. Context. L’aula. 

Aquestes aules d’estudi guiat es realitzen amb la presència del tutor de 2on els dijous i els 

dimarts per una professora que és psicopedagoga, per tant representen dues hores a la 

setmana. Sempre es realitza a la mateixa aula i la disposició de l’aula és la clàssica i habitual. 

El número d’alumnes quasi sempre és el mateix, un grup de quinze alumnes que pertanyen a 

dos grups, i quasi sempre son els mateixos alumnes. 

Tinc de destacar que els alumnes ocupen sempre els mateixos llocs de forma voluntària i 

s’asseuen sempre amb els mateixos companys. 

2.3. Objectius. 

Els objectius de l’aula oberta es poden resumir en els següents punts:  

 Assolir el desenvolupament de les competències bàsiques. En el cas de matemàtiques: 

l’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes són part dels objectius.  

 Fer de l’aula un espai que proporcioni a l’alumne les oportunitats que potser no té al seu 

àmbit familiar i/o social.  

 Establir relacions personals positives per tal d’incrementar:  

o L’autoestima de l’alumnat.  

o La motivació pels aprenentatges.  

o Les expectatives de futur.  

 Fomentar el treball cooperatiu.  

 Autonomia en el treball escolar.  

 Aconseguir que l’alumne recondueixi la seva actitud (tant acadèmica com en altres 

àmbits de la vida) i integrar-lo en el seu context territorial i social.  

 Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral.  

 Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el graduat en ESO.  

 Mantenir l’alumnat escolaritzat fins al final de l’etapa escolar per tal d’evitar el fracàs 

escolar i l’abandonament. 
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2.4. Trets característics. 

L’alumnat. 

La tipologia d’alumnat que hi assisteix és un alumnat de nivell acadèmic baix, amb mancances 
greus en els hàbits de concentració, motivació,  conducta, atenció i estudi. 

 

El  tipus  d’alumnat que hi assisteix respon a un alumnat amb les següents característiques: 

 Baix rendiment acadèmic: tant dificultats generalitzades d’aprenentatge com de 

competències en la majoria de matèries. Sense hàbit d’estudi.  

 Sense perspectiva de futur i amb risc d’exclusió social  

 Greus problemes per adaptar-se a les normes bàsiques de convivència del centre i, fins 

i tot, greus problemes de comportament i disciplina.  

 Baix nivell d’autoestima i confiança.  

 Forta desmotivació per l’activitat escolar.  

 Problemes socials, econòmics, familiars, maltractaments… poc suport familiar. 

 Baixa capacitat de concentració. 

 Baixa capacitat d’atenció. 

 Poca organització personal i ordre. 

 Presentació de treballs poc polits i de baixa qualitat. 

 Molts d’ells presenten trastorns de l’aprenentatge diagnosticat. 

El professorat. 

A les aules d’estudi hi assisteix un sol professor. El professor que dona les classes  en aquest 

cas és el tutor de 2on. Un professor molt professional, competent i amb una gran dosi de 

paciència. Conscient que aquest temps dedicat les altres assignatures ha de servir per a que 

els alumnes es centrin i preguntin , facin allò que no saben fer i es posin al dia, ja que a casa 

seva segurament no disposen de l’entorn més idoni. 

 

2.5. Metodologia. (Metodologia de Treball a l’aula en un  inici). 

A continuació es descriu la dinàmica inicial de l’aula d’estudi guiat: 

Arriba el professor, puntual, alguns alumnes ja hi son, estan quasi tots en peu i xerrant. Els 

alumnes triguen a asseure’s. El professor te de aixecar el to de veu una i altre vegada per a 

que els alumnes s’asseguin i treguin l’agenda , que és la primera activitat que s’ha de fer. Un 

alumne per cada grup  nomenat per el  professor surt a escriure a la pissarra els deures, 

treballs i exàmens futurs de la agenda. La resta dels alumnes comproven la seva agenda 

actualitzant-la. 

La finalitat de repassar i actualitzar l’agenda és la següent; 

-Per un costat , ja que es tracta d’alumnes dispersos, recorda’ls-hi les tasques pendents i 

facilitar la seva actualització a la seva agenda. 

-Per altre costat, molts alumnes disposen en les seves famílies de reforç acadèmic i és la 

manera que els pares i suport tenen per a saber les tasques encomanades i pendents. 
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Aquesta primera tasca sol durar entre 5 i 15 minuts. 

En acabar , generalment als alumnes es posen en grups de dos i es posen al dia amb els 

deures que han posat a la pissarra. Alguns prefereixen treballar de forma individual, d’altres 

treballen en grups de dos i pregunten al professor allò que no entenen de la matèria que sigui. 

La resta dels minuts el professor es dedica resoldre dubtes i restablir l’ordre , ja que en molts 

casos ha d’intervenir , ja que son alumnes que s’aixequen sense motiu, parlen amb un to de 

veu alt o a crits entre un alumne i altre. 

La finalitat d’aquesta segona part és la de facilitar un temps al estudiant per a posar-se al dia i 

poder fer els deures encomanats ja que a casa seva no disposen de l’entorn adequat. 

 

2.6. Mètode d’avaluació. 

Quan a un alumne se li comunica que te d’assistir a estudi guiat se li explica amb tota mena de 

detalls la finalitat de l’estudi guiat a l’alumne i als pares amb l’objectiu de fer-li un seguiment 

conjuntament amb les famílies. 

Mètodes d’avaluació d ‘estudi  guiat. 

No hi ha cap mètode d’avaluació específic per a l’estudi guiat. 

L’únic mètode d’avaluació és el que realitza el professor de la pròpia assignatura a les 

successives avaluacions al llarg de tot el curs. (La pròpia avaluació de curs). 

Molts del alumnes que assisteixen a Estudi Guiat, disposen de PI, o be de plans adaptats i es 

realitza el seguiment des de els propis plans personalitzats. 

Als alumnes que disposen de PI, tenen  disponibles uns fulls de  seguiment acadèmic que  van  

completant juntament amb la  col.laboració i seguiment dels professors. 

La intenció és no donar més carrega de seguiment a l‘alumne. És el professor qui veu l’evolució 

de l’alumne a l’avaluació de l’assignatura. Malgrat tot però, no en tinc constància que hi hagi un 

seguiment específic referent a estudi guiat. 
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3. L’ESTUDI GUIAT. Situació proposada. Justificacions. 

3.1. Descripció. 

Es proposa realitzar uns petits canvis a les aules de reforç anomenades “Estudi Guiat” , per 

millorar l’aprofitament i fomentar una dinàmica de classe ràpida i motivadora. 

El gran “Handicap” d’aquest tipus d’aula de reforç, es que el professor no pot portar mai 

preparada cap classe, degut a que el contingut pertany a altres assignatures que no son de la 

seva especialitat. 

Hi ha dues dificultats afegides que és la d’establir diferents nivells de treball i avaluació dins la 

mateixa aula ja que són alumnes amb situacions molt diverses, i la de tenir dos  grups als quals 

s’han d’explicar o esclarir temes diferents d’assignatures diferents, entre d’altres aspectes. 

Amb el qual cosa el professor que faci classe a aquests grups te de improvisar una dinàmica de 

repàs que motivi i engresqui als alumnes, tenint en compte totes les particularitats abans 

descrites. 

3.2. Context. L’aula. 

L’aula és la mateixa que una aula ordinària. Ara be, com a dinàmica de treball es pot sortir de la 

disposició habitual en la qual els  alumnes estan situats un darrera l’altre , per a disposar-se en 

cercle i fer un debat o petita explicació. 

Aquesta disposició sempre serà sota el criteri del professor i anirà en funció de la càrrega de 

feina per aquesta hora i del tipus de tasca a realitzar.  

En base a les meves experiències m’he adonat que aquesta disposició és idònia quan es 

donen tasques de debat ja que manté als alumnes en atenció i fomenta la participació. Quan ho 

vaig dur a terme es van  sorprendre i van participar amb naturalitat. Fins i tot aquells alumnes 

amb conducta més disruptiva o  aquells més passius,  es mostraven  atents i participatius. 

En la resta d’ocasions la disposició de les taules i cadires pot ser la habitual. 

3.3. Objectius. 

Els objectius de l’aula d’estudi guiat son els mateixos que en un inici. I son l’assoliment de les  

competències bàsiques. 

Ús de recursos. 

El Centre ja utilitza de forma àmplia les TIC. Per tant l’ús de les TIC no representa un valor 

afegit. Però si alguna cosa tinc de dir, és que els alumnes en general quan s’introdueix una 

metodologia nova desperta curiositat i s’aconsegueix captar l’atenció de l’alumne, si a més 

aquest recurs és visual, tipus vídeo , la capacitat de retenció augmenta.  

(Annex 2, El con de l’aprenentatge d’Edgar Dale)(12). 

 

 



Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d'Idiomes 

 

18 
 

Els alumnes. 

Els alumnes tant sigui amb un  metodologia o altre no han canviat, son els mateixos. El que si 

ha canviat és la disposició dels alumnes a la classe, que tot seguit ho explico a la metodologia 

de treball. 

El professor. 

Per a garantir una deguda atenció i aprofitament a les aules d ’estudi guiat, cal que el rati 

d’alumnes per professor no excedeixi de 7. Això vol dir que si hi ha una classe amb 12 a 15 

alumnes amb aquestes característiques calen dos professors per a poder atendre i garantir 

l’aprofitament del temps. 

No he trobat cap normativa que expliciti en detall la ràtio de alumnes per professor en aquest 

tipus d’atenció a la diversitat. La normativa sempre parla d’un grup reduït d’alumnes. És per 

aquest motiu que es pot intuir que serà el grau de complexitat del grup el qui determinarà  

aquesta ràtio. Per tant en un grup menys complex n’hi haurà prou amb un professor per 15 

alumnes i d’altre amb més grau de complexitat en caldran dos. 

La actitud del professor en aquestes aules te de ser activa, emprenedora i motivadora. 

En especial motivadora, i per aquest motiu descric uns consells o punts que per mi haurien de 

figurar dins el decàleg del bon mestre.(estret dels  apunt del Màster del professorat 2015 , prof. 

Gemma Garcia Calatayud) (6). 

 Cooperativisme. 

El docent te de ser conscient que el concepte de classe magistral, d’explicació 

unidireccional com a model únic en el procés d’aprenentatge esta obsolet. No vol dir 

que no es pugui utilitzar, vull dir que ja no en podem abusar. Ara el que hem 

d’aconseguir és que els alumnes siguin part activa de l’aprenentatge i d’allò que els 

transmetem. L’alumne passa a ser una part activa de la sessió i és el docent qui es  

situa en un segon pla, per a guiar i assessorar als alumnes. 

El cooperativisme a més , forma part del principi bàsic de l’educació inclusiva, una 

educació de tots i per a tots on te cabuda l’heterogeneïtat, l’ajuda mútua i te sentit la 

pertinença a una comunitat. 

 Versatilitat. 

Un professor és un professional en constant evolució, (més que res perquè els  alumnes 

també estan en constant evolució). Aquell professor que no evoluciona es converteix en  

un docent monolític, avorrit, ranci i això provoca que sigui previsible. Per tant, no hi ha 

res pitjor que un professor previsible a l’hora de motivar als seus alumnes. Per contra, 

un professor versàtil és aquell que sap adaptar-se a les necessitats del grup, que sap 

canviar la metodologia en funció de les circumstàncies que es donen en el procés 

d’aprenentatge. Si el docent es capaç d’adaptar-se a les circumstàncies del seu grup 

aconseguirà motivar-los i connectarà molt millor amb ells. 

 Vendre el nostre producte.  

Venc aprenentatge, me’l compres?. Si em diuen que si sóc un bon comercial i alguna 

cosa em fet be. Si em diuen que no voldrà dir que NO em sigut capaços d’arribar al cor 

del nostre client (l’alumne), degut a causes abans esmentades. Per a que ens comprin 

coneixement hem de fer que el  nostre producte sigui atractiu, que tinguin necessitat de 

consumir coneixement, un cop haguem aconseguit vendre el nostre producte, motivar-

los serà una tasca fàcil. 
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 Creació d’expectatives.  

La creació d’expectatives és un factor cabdal a l’hora de motivar als alumnes a la 

classe. El fet de crear expectatives augmenta la curiositat i l’interès i sobretot l’atenció 

dels alumnes. Si aconseguim crear expectatives els alumnes estaran a l’espera que te 

de ser quelcom sorprenent i diferent. Ara be , cal tenir cura ja que les expectatives s’han 

de complir, ja que sinó perjudica la credibilitat del professor i la confiança. 

 Reforçament positiu incondicional. 

El alumnes tenen un setè sentit per captar el premi i sobretot quan és davant del grup. 

Per tant en aquest sentit el docent te de ser capaç de premiar als alumnes la 

participació a classe i l’interès a l’aula. Si de veritat volem motivar-los els hem de 

premiar, fent-los-hi entendre que la seva participació a l’aula és imprescindible i que 

comptem amb ells en tot moment. 

El reforçament positiu incondicional és una de les millors maneres de agrair als alumnes 

la participació i d’apujar la seva moral, i autoestima, els alumnes guanyen en seguretat i 

augmenta la seva motivació. 

 

 

3.4. Metodologia. Proposta de treball. 

En aquests llargs sis mesos que he pogut assistir a les aules d’estudi guiat , primer observant 

la dinàmica de treball i després posant en pràctica diferents tècniques i metodologies que tot 

seguit vaig a detallar la proposta utilitzada i el seu resultat. 

Metodologia proposada d’estudi  guiat. 

En un inici els alumnes que pertanyin al pla d’atenció a la diversitat a l’aula d’estudi guiat se’ls 

hi haurà d’explicar clarament quina serà la dinàmica i els objectius de l’estudi guiat. 

L’explicació haurà de contenir: 

 En primer lloc una explicació ben clara del perquè els alumnes estan a estudi guiat. 

 En segon lloc deixar ben clar l’objectiu de l’estudi guiat. 

 En tercer lloc explicar que és el que es farà i de quina manera es farà a l’estudi guiat. I 

deixar ben  clar que la dinàmica de la classe sempre serà la mateixa, no en canvi les 

metodologies.  

Dinàmica a l’aula d’estudi guiat. 

La dinàmica d’estudi guiat serà sempre la mateixa, i l’únic que canviaran seran els continguts i 

les metodologies d’ensenyament. Això es fa així per acostumar al alumne a un ritme, i que 

tingui clar què haurà de fer. Ara be, l’aprenentatge dels continguts no es faran sempre de la 

mateixa manera, s’anirà canviant la metodologia,  ja que la intenció és generar expectativa. 

Aquesta serà la dinàmica de classe i la seva temporització; 

 En  primer lloc, asseure als alumnes al lloc més adient i  sempre tenint present el criteri 

d’aprofitament i foment del treball, per tant evitar parelles que no treballin i no aprofitin el 

temps. 

 En segon lloc, demanar als alumnes la tasca referent a l’agenda; 

 Que el professor encomani a una alumne de cada grup que escrigui les tasques 

pendents a la pissarra. A diferència de la metodologia anterior, cal fer aquesta 
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tasca amb velocitat i fer partícips als alumnes del temps que tenen per a 

completar aquesta tasca. 

 Passat aquest temps, s’utilitzarà la pissarra per altres tasques i perdran la 

oportunitat de actualitzar la seva agenda. 

 En tercer lloc, Com he dit abans la dinàmica te de ser àgil. El professor decidirà quines  

tasques o explicacions realitzar sempre prioritzant els exàmens propers. 

 Recordar que aquestes explicacions no poden excedir dels 10 minuts, per 

garantir l’atenció de l’alumne. 

 Recordar que durant aquesta hora es realitzarà repàs individual de les tasques 

apuntades a l’agenda i la seva presentació. 

 També es realitzaran  

 En quart lloc, el últims 5 minuts de classe han de servir per a fer un recordatori d’allò 

que  s’ha  explicat a classe. (Neus Sanmarti)(9). 

Principals propostes: 

Descric les propostes o tècniques a utilitzar en  aquest tipus d’aules amb aquest tipus 

d’alumnat.  

A la classe: 

Explicacions curtes, missatges curts del que farem al dia. Explicacions molt sintètiques del  

contingut a explicar. El professor escriurà a mode d’índex a la pissarra aquests punts resum. 

Després mes endavant s’explica amb més detall els punt anteriors, recordant de no excedir del 

temps d’atenció recomanat.  

Una recomanació: si es detecta una caiguda d’atenció es poden utilitzar tècniques de 

participació dels alumnes. Amb això s’aconseguirà tornar a captar l’atenció de l’alumne. 

Esta demostrat que els cicles d’aprenentatge del nostre cervell oscil·len entre 90 i 110 minuts i 

ens permeten mantenir l’atenció. Passats aquests minuts s’hauria de reflexionar sobre allò que 

s’ha explicat. (Erik Jensen 2004)(13). 

Per tant, hem de planificar les nostres intervencions sense superar aquest temps, ja que si el 

superem no aconseguirem captar la seva atenció i obtindrem el efecte contrari, que serà 

desmotivació, pèrdua de temps i caurem en la falta d’atenció provocant que l’alumne es 

dispersi. 

Participació dels alumnes a classe, es fomenta la participació activa de l’alumne a classe 

intervenint de les següents maneres: 

- Cada dia surt un alumne diferent a escriure les tasques de la agenda. 

- Explicació d’exercicis a la pissarra. Un alumne explica a altre algun exercici a la 

pissarra. Aprenentatge entre iguals. 

- Postes en comú. Debats en comú de temes proposats. 

- Repàs dels exàmens en veu alta. 

- Correcció de exercicis a la pissarra amb la participació activa dels alumnes. Un cop  

realitzat l’exercici es reforça positivament la col·laboració de l’alumne. 

- Reforçament positiu incondicional. L’alumne ha de ser conscient que la seva aportació 

és necessària i important. I per tant, i hem d’agrair. 
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Entrevistes de seguiment personal , reforçament positiu i motivar a l’alumne. Mentre es fa un 

exercici a classe, sigui individual o en grup treballant en veu baixa el professor farà seguiment 

d’aquells alumnes que cregui o necessitin atenció personalitzada. 

 

Revisar l’agenda amb més deteniment, veure la presentació, lletra i polidesa. Revisar de 

forma individual l’agenda de cadascú, fent comentaris referents a la presentació i la polidesa. 

 

Canvi de lloc dels alumnes (que no s’asseguin sempre amb els mateixos). Aquesta és una de 

les decisions que ha generat més conflicte. 

Vaig observar des de un bon inici que tots els alumnes s’asseien al mateix lloc i amb el mateix 

company. Aquest fet provoca un murmuri constant a la classe i en moltes ocasions un xivarri 

excessiu. 

Un bon dia es vam canviar de lloc a un alumne per que no parava de xerrar amb el seu 

company, i vam aconseguir més silenci en primer lloc i en segons lloc que es fes més treball , 

en general. 

Dit això, vam prendre com a mesura habitual separar aquells grups per a localitzar-los a prop 

del professor i a ser possible de forma individual, eliminant tot element distorsionador de 

l’atenció. 

A partir d’aquest moment el canvi de lloc no va generar controvèrsia i depenia dels propis 

alumnes que conservessin la seva parella d’estudi, si no es treballava la perdien, si es 

treballava es conservava. 

 

Establir fites de treball assolibles dins de la mateixa classe: 

A la classe escriure a la pissarra de forma molt clara, concisa i esquemàtica allò més destacat . 

A mode recordatori i destacat. A partir d’aquí, desenvolupar exemples i realitzar l’explicació. 

Recordant no excedir dels 10 minuts màxim per exercici. 

Han de ser activitats variades, que no quedin ni massa a prop ni massa lluny de la seva 

capacitat i nivell, i que sempre si siguin comprensibles, ( en  moltes ocasions caldrà explicar  

amb tota mena de detall les tasques a realitzar). 

 

El ritme de la classe: 

A la classe el docent imposarà un ritme, ha de ser un ritme prou ràpid perquè tothom pugui 

seguir però que ningú es pugui avorrir, ja he pogut comprovar que quan els alumnes disposen 

d’un temps en que no estant fent res la tendència es dispersar-se.  

Va molt en concordança amb les activitats que es fan a la classe, anomenat al punt anterior. 
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Els recursos de la classe: 

Per tal de variar la dinàmica de l’aula és convenient que el professor en funció de la matèria a 

treballar aporti recursos digitals multimèdia, tipus vídeos o demostracions. 

Aquesta tasca és complicada ja que requereix d’improvisació i trenca el ritme de l’aula. Donat 

que mentre s’està cercant aquesta informació l’alumne te la sensació que no s’està fent res i es 

tendeix a la relaxació.  

 

Amb les famílies/tutor: 

Entrevistes amb les famílies: Dins de l’atenció la diversitat, el tutor te una especial sensibilitat 

per a fer seguiment de l’alumne que assisteix a aquestes aules.  

Realitza periòdicament entrevistes amb les famílies per tal  de comunicar en persona el 

seguiment i els avenços que realitza l’alumne. 

De fet em trobo amb una problemàtica i es que les famílies assisteixen a les reunions i agreixen 

al docent l’esforç i dedicació que fan per a que el  seu fill adquireixi les competències bàsiques, 

malgrat això tinc la percepció que moltes famílies no realitzen tot el seguiment que li haurien de 

fer vers al seu fill, per tant no sempre tenim tota la col·laboració de les famílies. 

Per altre costat, en d’altres ocasions, els alumnes ,que no tenen cap culpa, viuen en  un entorn 

familiar des estructurat. I per més ajuda que es vulgui donar, no s’aconsegueix tota la 

implicació necessària ja que l’entorn familiar no  acompanya. 

Altre percepció que tinc, és que les famílies en moltes ocasions no conscients de la marxa i 

evolució del seu fill. Trobem uns pares descol·locats i sense tenir coneixement de la càrrega de 

treball del fill, be sigui perquè el fill no ho comunica,o be perquè els pares no tenen la 

preocupació necessària, malgrat tots els esforços que fa l’escola per a portar al dia  les tasques 

i la comunicació amb les famílies. 

 

3.5. Mètode d’avaluació. 

El mètode d’avaluació o seguiment es realitzarà mitjançant una graella que el tutor o docent de 

l’aula d’estudi guiat anirà completant a mida que els alumnes vagin omplint els seus 

qüestionaris de seguiment. 

 

Graella d’avaluació d’estudi guiat. 

El grau d’èxit i aprofitament de l’alumne queda evidenciat de forma directa en les successives 

avaluacions del curs, malgrat això ,a mi m’agradaria incloure dos qüestionaris de seguiment 

per l’alumne i una graella d’avaluació per professor. 

 Un  qüestionari previ a cada inici/final d’avaluació , on es pretén identificar dades 

personals i de seguiment dels estudis de l’alumne quan no està a l’escola. És a dir, 

volem que ens expliqui, quin entorn te a casa seva i quantes  hores dedica a tasques de 

l’escola. 
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Proposo una enquesta just després d’entregar notes per a veure  l’impacte de les notes 

en els desitjos de treball de cara al proper trimestre. 

Proposo tornar a fer l’enquesta del qüestionari de l’inici per a veure quina dedicació real 

hi ha hagut sobre les tasques i poder veure quina desviació hi ha hagut sobre la previsió 

inicial.  

Qüestionari previ a cada inici d’avaluació per als alumnes d’estudi guiat. 

Qüestionari de seguiment als alumes.  

(Veure annex 3 ) 

 Una graella de seguiment, o rúbrica per al professor , que valorarà l’actitud i la 

percepció que te del grau d’aprofitament de l’aula d’estudi guiat per a cada alumne. 

La intenció és que juntament amb l’avaluació curricular de l’alumne, la previsió inicial de 

l’alumne, la dedicació real de l’alumne i la avaluació d’aprofitament del professor poder 

arribar a conclusions sobre les causes de l’aprenentatge de l’alumne.  

Graella proposada per a fer seguiment i evolució de l’alumne a l’estudi guiat. 

(Veure annex 4 ).  

Conclusions de les avaluacions. (a on volem arribar). 

Els resultats no els he pogut contrastar ja que a la finalització d’aquest treball no he tingut 

accés a la avaluació de cadascun dels alumnes per a poder contrastar l’evolució de cadascun 

d’ells. 

Però, quina informació esperem obtenir dels alumnes? 

 Per un costat, amb la proposta dels qüestionaris dels alumnes que es realitza a cada 

inici volem veure quines son les intencions de cada alumne de cara a l’inici de curs o a 

l’inici de cada trimestre.  

Aquest qüestionari es realitzarà just després de l’entrega de notes i conté preguntes 

relatives a la dedicació personal en els hàbits d’estudi fóra del centre escolar. Per tant 

esdevindrà un qüestionari de les intencions de l’alumne.(Veure  annex 3 ). 

 Per altre costat, el qüestionari de seguiment es realitzarà amb les mateixes preguntes 

que a l’inici però a meitat o final de trimestre i servirà per confirmar la dedicació 

personal real en els hàbits d’estudi fóra del centre . 

 Finalment, graella i rúbrica d’avaluació que realitza el docent referent al grau 

d’aprofitament dels alumnes ales aules d’estudi guiat. 

Mitjançant la observació el docent avaluarà la actitud i grau d’aprofitament de l’aula 

d’estudi guiat.(Veure  annex 4 ). 

 

Mitjançant aquesta avaluació es pretén confirmar si el conjunt de mesures utilitzades en la  

metodologia d’ensenyament a l’aula d’estudi guiat donen com a resultats coincidents de la  

percepció que te el tutor que assisteix a les aules (graella de  seguiment), juntament amb els  

resultats acadèmics obtinguts per l’alumne (avaluació curricular) i la l’esforç o dedicació que  

diu l’alumne ha fet al llarg del trimestre.  
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Casos pràctics. 

Tot seguit us descric tres casos pràctics, on vaig poder aplicar mètodes o  estratègies 

d’aprenentatge ben diferents. 

Cas pràctic 1: 

Matemàtiques, representació de funcions simples. 

Assumpte: Examen de Matemàtiques de representació de funcions simples. 

Metodologia d’aprenentatge:  

 Breu explicació de 10 minuts a la pissarra. 

 Exercissis tipus i surten tots els alumnes (un cada vegada) i poden demanar ajuda a un 

alumne anomenat “comodí”. 

Comparacions amb el joc de vaixells “undir la flota”, dibuixos i representacions gràfiques 

ajuden a comprendre millor l’explicació. 

Resultat: un joc ràpid i divertit, capta la atenció de tots gràcies a l’efecte rebot.   

 

 

Cas pràctic 2: 

Ciències Naturals, Preparació de l’examen de les capitals del continent americà. 

Assumpte  preparació de l’examen de  Ciències naturals, les capital d’Amèrica. 

Metodologia d’aprenentatge: 

 Aula situada en rotllana, només les cadires, i el professor fa una pregunta d’un país i diu 

un nom d’alumne que l’ha de respondre, aquest diu altre nom d’alumne seguit d’un país, 

i a qui li  toca l’ha de respondre i fer el mateix....i així successivament. 

Resultat; Joc divertit i entretingut que va provocar almenys que s’escoltessin de igual a igual 

entre alumnes les capitals de països, que  estiguessin atents al torn. I indirectament veien 

quin alumne se’n  sabia més , i això generava competència.  

Cas pràctic 3: 

Angles, El futur i el condicional.  

Metodologia d’aprenentatge:  

 Breu explicació de 10 minuts a la pissarra. El “will” el “won’t”  etc..etc.. 

 Un alumne es diu una frase en castellà en veu alta, i el professor acosta el retolador 

màgic a un alumne  que l’ha de resoldre a la pissarra, en aquesta activitat, poden  fer us 

del  comodí amic. 

 Dinàmica de classe supervisada per el professor, nota; es pot generar una mica  de 

disbauxa, anar en compte.  
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4. CONCLUSIONS. 

 

Si em permeteu i un cop realitzat el màster i el present document i com a  conclusió del TFM 

una de les coses que canviaria fóra el seu títol: 

Jo ara l’anomenaria : “Adaptació dels  mètodes  d’ensenyament a les  aules amb atenció a la 

diversitat anomenades estudi guiat”. 

I ho justifico de la següent manera: 

De fet el títol inicial és: “Atenció educativa per a alumnes d’ESO en classes de reforç amb 

conductes  disruptives i manca d’atenció.”. 

El nom que li vull donar és més precís, ja que l’alumnat que hi assistirà sempre serà amb algun 

tipus de necessitat educativa especial, sigui de conducta o be necessitat d’aprenentatge. 

Del que es tracta ara, és d’adaptar les metodologies per d’altres que facilitin que l’alumne 

assoleixi el nivell demanat. 

 

i continuant amb les conclusions... 

Com he explicat a la introducció del present document, aquest projecte surt de la necessitat de 

suport a les aules d’estudi guiat , i a petició explícita pel centre on realitzo les pràctiques. 

Donat que he passat molt bona part del pràcticum en aquest  tipus d’aules, presento a petició 

del Centre i amb molt de gust aquest  Treball Final de Màster  el qual basa l’informe  en una 

anàlisi de la metodologia d’ensenyament utilitzat a les Aules d’estudi Guiat. Unes aules on 

l’objectiu és garantir l’aprofitament del temps i l’assoliment de les Competències bàsiques 

Curriculars del curs. 

Vaig a fer un exercici de reflexió personal i sinceritat, i en un inici vaig tenir la sensació d’haver-

me equivocat acceptant aquest projecte, doncs , bàsicament perquè tinc un perfil marcat de 

caire tècnic i aquests aspectes d’anàlisi psicopedagògics mai els havia tractat. 

De mica en mica vaig anar-me endinsant en la atenció a la diversitat del Centre i en especial en 

aquest recurs d’atenció a la diversitat, que és l’estudi guiat. En un inici no era gaire motivador, 

degut a que les classes em resultaven incòmodes, però amb el pas dels dies la realitat va anar 

canviant. 

M’he pogut adonar dels veritables esforços que fa l’actual sistema educatiu i en especial al 

Centre on he estat realitzant les pràctiques per garantir les mateixes oportunitats 

d’aprenentatge per a tots els alumnes, escollint el pla personalitzat més adient per a cada 

alumne. En resum fan una feina molt encoratjadora. 

L’escola disposa de recursos necessaris, espais, adaptacions curriculars, horaris, i docents... 

Però son aquests últims els qui tenen la capacitat i jo m’atreviria a dir la obligació de motivar  

als alumnes per assolir l’èxit. 
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La meva proposta tracta de complementar la feina que fan aquests docents dotant-los de mes 

recursos docents i estratègies vàlides i contrastades durant la meva estada a les aules. 

Els resultats no els he pogut comprovar ja que a la finalització d’aquest treball no he tingut 

accés a la avaluació de cadascun dels alumnes per a poder contrastar l’evolució de cadascun 

d’ells. 

S’han trobat molts recursos sobre l’educació i mètodes d’aprenentatge, però l’adaptació a l’aula 

d’estudi  guiat presenta diverses dificultats: 

 principalment: variar les formes habituals de fer classe, més que res perquè no treballa 

amb el mateix tipus d’alumne. 

 la necessitat de conèixer millor l’alumnat i  actuar amb conseqüència. 

 Per últim, el docent no pot portar mai preparat el temari ja que no sap quin és i a més te 

l’inconvenient que tracta altres matèries que generalment no son la que imparteix. Amb 

la qual cosa ha d’improvisar i trobar explicacions ràpides per a ls problemes que puguin 

sorgir. 

Finalment, he pogut apreciar que, per facilitar la motivació i l’aprenentatge, cal tenir present que 

l’alumne és el protagonista i que no es pot generar o transmetre desig per aprendre si el docent 

no està veritablement apassionat. 

 

Val a dir que malgrat tots els esforços que fem els docents (...o pre-docents en el meu cas...) 

sempre hi haurà algun alumne que (lamentablement) no podrem salvar. 

En qualsevol cas, ha estat un plaer en primer lloc realitzar aquest Màster i en segon lloc  

realitzar el TFM de l’atenció a la diversitat. 
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7. ANNEXOS 

Annex 1 “Parábola del invitado a cenar”: 

LA ESCUELA INCLUSIVA Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  Pere Pujolàs Maset (2003). 

Parábola del invitado a cenar  

La profesora de pedagogía dijo a sus discípulos: “Un maestro de escuela se puede 

comparar a un prohombre que preparó una cena para sus amigos”.  

Al ver la expresión de extrañeza de sus discípulos, la profesora continuó explicando: “Un 

prohombre de una ciudad se encontró con un viejo conocido, a quien no veía desde hacía 

mucho tiempo. Al cabo de dos días el prohombre –que era muy respetado por sus grandes 

conocimientos de cocina- había planificado celebrar una cena con un grupo de amigos y 

amigas que también le conocían y que, como él, tampoco le veían desde hacía muchos años. 

Así que también le invitó a cenar. El prohombre era un experto cocinero –de ahí venía, 

precisamente, su prestigio y la admiración que despertaba entre sus amigos y conciudadanos- 

y preparó una cena espléndida: entrantes variados, carnes guisadas con esmero y un pastel 

con confituras de muchos tipos de fruta. Todo acompañado con vinos del Priorat y cava del 

Penedès. El mismo día de la cena, cuando ya estaba prácticamente todo a punto, de pronto se 

acordó de que su viejo amigo, no sabía bien por qué motivo, tenía que estar atento con lo que 

comía, y que seguramente nada de lo que había preparado con tanto esmero le sentaría bien. 

Enseguida le llamó por teléfono (afortunadamente se habían intercambiado los números de 

teléfono por si surgía algún problema) y le explicó lo que pasaba, y le dijo que lo sentía mucho, 

que lo mejor sería que no acudiera y que ya le avisaría cuando hicieran otra cena.  

“Otro prohombre de la misma ciudad se encontró con el mismo caso. También él había 

preparado una cena espléndida con sus amigos e invitó a ella a un viejo conocido común, con 

quien se había encontrado por casualidad un par de días antes. La misma tarde de la cena, 

otro de los invitados recordó al prohombre, por si lo había olvidado, que el viejo amigo no podía 

comer de todo.  

El prohombre, efectivamente, no lo había tenido en cuenta. Por suerte se trataba de un 

cocinero con una gran variedad de recursos culinarios –por lo cual levantaba una gran 

admiración- y se apresuró a llamarle por teléfono para saber si aún tenía aquel problema y para 

comunicarle que, de todas formas, no se preocupara, que acudiera igualmente a la cena, que 

ya le prepararía un plato de verduras y un pescado a la plancha.  

“En la misma ciudad vivía un tercer prohombre, también muy respetado, no sólo por sus 

grandes conocimientos culinarios y la variedad de recursos de que disponía, sino también por 

sus convicciones y el valor que daba a la amistad, la solidaridad y la justicia. Curiosamente, 

también éste se encontró con un caso idéntico. Cuando ya tenía la cena prácticamente a punto, 

recordó que el último de los que había invitado (un viejo amigo suyo y de los demás 

comensales) debía seguir una dieta muy estricta. Entonces se apresuró a cambiar el menú: 

seleccionó los entrantes que también podía comer el viejo amigo, guardó los guisados en el 

congelador para otra ocasión, e improvisó un segundo plato, también espléndido, pero que 

todos pudieran comer de él, y retocó el pastel de los postres, adornándolo con frutas naturales 

y no con confituras. Llegada la hora de cenar, comieron juntos de los mismos platos con los 

que el anfitrión les había obsequiado”.  
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Después de esta larga explicación, la profesora preguntó a sus discípulos: 

 “¿Cuál de estos tres comensales de última hora se sintió más incluido en la cena con 

sus viejos amigos y conocidos?”.  

“Sin duda, el tercero”, respondieron unánimemente sus discípulos, sin vacilar ni un solo 

instante.  

 “Efectivamente”, corroboró la profesora de pedagogía. 

Y continuó su lección diciéndoles: “Una escuela selectiva sólo admite a aquellos discípulos que 

pueden comer  

el “menú” que tiene preparado de antemano: un currículum prefijado.  

En cambio, una escuela inclusiva es muy diferente. Ni siquiera se conforma con preparar un 

“menú especial” –un currículum adaptado- para un estudiante que tiene problemas a la hora de 

comer el “menú general”, el currículum ordinario, general.  

Una escuela inclusiva es aquella que adecua el “menú general” para que todo el mundo pueda 

comer de él, para que sea un currículum común”. Y concluyó con estas palabras: “En una 

escuela inclusiva, detrás de cómo se enseña y de qué se enseña hay unos determinados 

valores que configuran una forma muy determinada de ser, de vivir y de convivir”.  
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Annex 2. “El con de l’aprenentatge”(E.Dale) 

El  con de l’aprenentatge d’Edgar Dale (1969). 

 

 

 

Edgar Dale va proposar un model sobre l’efectivitat dels sistemes d’aprenentatge. 

Aquest model representa una piràmide en la que cada estadi correspon a diferents mètodes 

d’aprenentatge. A la base de la piràmide hi ha els recursos més eficaços i participatius i a dalt 

els menys eficaços i abstractes. 

Als docents els pot fer reflexionar sobre si fan servir els recursos més apropiats per a 

l’aprenentatge. 

La referència de la memòria és al punt Ús de recursos, de l’apartat 3 ; L’estudi Guiat situació 

proposada. 
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Annex 3. Qüestionari gestió del temps alumne. 

Qüestionari d’aprofitament del temps de l’alumne. 

 

  

Mitjançant aquest qüestionari es pretén veure quina és la dedicació al treball de l’escola fóra de 

l’horari escolar. Es pretén saber quins son els hàbits d’estudi de l’alumne. Es realitzarà a l’inici 

del trimestre i cap a la meitat/final. 

La referència de la memòria és al punt Ús de recursos, de l’apartat 3 ; Graella d’avaluació, 

situació proposada. 
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Qüestionari d’afinitat amb l’institut. 

 

  

Mitjançant aquest qüestionari es pretén veure quina és la opinió que te l’alumne  sobre l’institut 

i sobre la necessitat d’anar a l’institut. Tindrà una relació directa amb la motivació diària. Es 

realitzarà a l’inici de curs i/o trimestre. 

 

La referència de la memòria és al punt Ús de recursos, de l’apartat 3 ; Graella d’avaluació, 

situació proposada. 
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Annex 4. Graella d’avaluació. 

Graella d’avaluació d’estudi guiat per al professor, 

 

A l’exemple: 

A la  graella de l’alumne posa el numero d’assignatures suspeses per cada  trimestre (NS), 

El Qüestionari d’Expectatives (QE), es un valor que conforme mes alt és més expectativa 

positiva genera, i es la  suma dels valors de les  preguntes del qüestionari. Sembla lògic que 

després d’una avaluació les  expectatives  siguin altes. 

El Qüestionari de Seguiment (QS), és el valor de les expectatives que es donen però a meitat 

o  final de trimestre. Generalment aquest valor baixa respecte de la expectativa inicial. 

L’Avaluació del professor (AP), és la valoració que fa el professor de l’esforç que realitza 

l’alumne. Ho fa mitjançant la rúbrica d’aprofitament d’estudi guiat i la realitza 2 cops per 

avaluació. 

Els resultats han de ser coincidents o similars. En cas de no ser-ho, és a dir hi ha valors molt 

dispersos, aleshores voldrà dir que existeix algun problema, i caldrà parlar amb l’alumne. 

Per tant aquesta metodologia de seguiment, és preventiva ja que abans que arribi l’avaluació 

podem tenir el contrast del temps que dedica (o diu que dedica) l’alumne vers la nostra 

percepció de treball/esforç que veiem a l’aula. 
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Rúbrica d’avaluació d‘estudi guiat del professor. 

 

Aquesta rúbrica avalua la competència d’aprendre a aprendre. 

La referència de la memòria és al punt Ús de recursos, de l’apartat 3 ; Graella d’avaluació, 

situació proposada. 
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Comentaris: 
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