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1. Introducció 

  L’acció tutorial és un dels pilars fonamentals del sistema educatiu. Cada centre educatiu en 
determina la metodologia d’impartir-la, la qual adapta a les seves necessitats. Aquesta 
autonomia permet observar una gran diversitat de procediments a l’hora d’integrar l’activitat 
dins el transcurs de formació de l’alumnat més enllà de les hores de classe convencional, 
distribuïdes sovint en diverses sessions setmanals.  
 Una de les pràctiques més habituals actualment en la majoria de centres és la tutoria de grup. 
D’altres, però, s’han decantat per opcions de tracte més individual a través de les tutories 
personals. En ambdós casos l’equip docent aporta una disponibilitat addicional, en hores de 
tutoria que es dedica als estudiants, afavorint una acció de seguiment. Aquest és el cas del 
centre on vaig cursar els meus estudis de grau mitjà i superior i recentment les pràctiques del 
màster. Les dues perspectives, primer d’alumne i després com a docent, em van denotar la 
importància de l’activitat dins el procés de formació. Des de la creació del centre sempre s’ha 
emprat aquesta metodologia tutorial, amb opinions  satisfactòries per part dels estudiants, però 
mai s’ha realitzat cap estudi al respecte per tal de comprovar la seva eficàcia dins el sistema. 
La manca d’un treball específic que corroborés la idea preestablerta va ser la causa que va 
motivar el desenvolupament de l’actual treball de fi de màster. 
  L’estudi s’inicia amb una descripció teòrica d’alguns aspectes relacionats amb l’acció tutorial. 
S’exposa un recull del marc legal en el qual se sustenta la normativa actual d’aquesta activitat 
dins la formació professional. Es du a terme una petita anàlisi de la figura del Pla d’Acció 
Tutorial, que podem trobar redactat en tots els centres educatius, i es defineixen les dues 
principals metodologies utilitzades per impartir les tutories. 
  Seguidament es fa una descripció del centre on s’ha dut a terme l’estudi per poder-lo 
contextualitzar, l’oferta formativa que hi podem trobar, el sistema pedagògic que s’utilitza per 
cursar els estudis, la tipologia de l’alumnat i la definició que se’n fa de la tasca i del tutor que 
l’imparteix des de l’escola.  
  En el tercer apartat es descriu com s’ha dut a terme l’estudi de camp amb els docents i els 
resultats obtinguts. En aquest s’hi troba una explicació de com s’ha realitzat la selecció i 
elaboració de l’instrument utilitzat per recollir les seves opinions. De les contestes 
proporcionades se n’ha extret un seguit de resultats mitjançant una anàlisi qualitativa. 
  Per copsar el parer dels estudiants que actualment estant desenvolupant la tasca tutorial s’ha 
seguit la mateixa metodologia que amb el professorat. En aquest cas, però, l’educció dels 
resultats s’ha fet per mitjà d’un estudi quantitatiu de les dades.  
  L’acció tutorial adquireix una gran importància durant el procés de formació dels alumnes en 
el centre, però què en recorden ells després d’uns anys? Per poder copsar que queda a la 
memòria dels antics estudiants s’ha seguit el mateix procés d’elecció i elaboració de 
l’instrument i anàlisi de resultats que s’ha fet servir en el punt anterior.     
  En el darrer apartat s’exposen les diferents conclusions extretes arran dels resultats obtinguts. 
Aquestes poden ser utilitzades per iniciar els canvis que es creguin necessaris per poder 
millorar els resultats, tant a curt com a llarg termini, de l’activitat.  
 
   D’acord amb els punts introductoris citats anteriorment, els objectius del present estudi són: 

- Conèixer quina és la perspectiva dels docents entorn d’aquesta activitat. 
- Saber quina opinió tenen els alumnes sobre les tutories personals desenvolupades. 
- Descobrir com valoren els antics alumnes la tasca tutorial després d’uns anys.  
- Extraure conclusions. 

  Amb la determinació dels quatre objectius anteriors es pretén proporcionar una visió amplia de 
l’acció tutorial, duta a terme des de la creació del centre. Tot i que l’estudi no s’ha realitzat en 
un context molt habitual dins el sistema educatiu català, es busca que les seves conclusions 
puguin ser útils per a l’inici o la millora d’aquesta tasca en altres escoles o instituts.   
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2. Acció tutorial  

  L’acció tutorial posa en un primer pla determinades característiques de l’ensenyament  que 
fan que aquest no es redueixi a un mer procés d’instrucció destinat a un grup-classe  i que es 
transformi en una educació més personalitzada dels alumnes.  
  Aquesta acció, en la Formació Professional, està encaminada a desenvolupar l’orientació 
personal, acadèmica i professional de l’alumnat1.  
  L’orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l’estudiant, facilitant-li el seu 
autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el 
desenvolupament de criteris propis.  
  L’orientació acadèmica té com objectiu que l’alumne conegui formes de dur a terme un millor 
aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit, i possibilitar 
l’enllaç i integració de diferents aspectes que influeixen en el seu procés formatiu.   
  L’orientació professional pretén ajudar l’alumne a fer una elecció raonada de posteriors 
especialitzacions en la seva professió o altres estudis. 
   Aquest seguit d’actuacions tenen com a objectiu central ajudar l’estudiant a créixer en el si de 
la societat i facilitar-li l'adquisició dels mitjans per desenvolupar-se en ella de forma adequada i 
autònoma2. 
 

2.1 Marc legal  

  L’acció tutorial és un dels pilars importants en el sistema educatiu vigent. Compta amb un 
ampli marc legal que la regula i que requereix una autonomia dels diferents centres. Dins la 
LEC (Llei d’Educació de Catalunya)3 es troben recollits els principis i els variats mecanismes 
que desplega el sistema educatiu per donar resposta a les necessitats de cada persona. En 
aquesta llei es defineix que l’acció tutorial ha de comportar el seguiment individual i col·lectiu 
dels alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de la seva individualitat i els ha d’orientar 
personalment, acadèmicament i professionalment, per tal de poder assolir la seva maduresa 
particular i la seva integració social. També s’estableix que el centre ha de facilitar informació, 
sobre l’evolució acadèmica i personal, a les famílies dels alumnes per tal que puguin participar i 
implicar-se més i millor en l’educació dels seus fills.  

 La formació professional, a diferència de l’educació primària i secundària obligatòria, no 
disposa de cap decret específic que concreti els diversos aspectes citats en la LEC. En no 
haver-hi una normativa concreta sobre aquest tipus de formació, únicament es compta amb la 
base dels aspectes citats al decret 102/20104 on es regula l’autonomia dels centres educatius. 
En aquest document s’exposen les actuacions mínimes que s’haurien de dur a terme en l’acció 
tutorial:  

- Informar i fer més participants als pares quant al procés educatiu dels seus fills.  

- Vetllar pel procés d’aprenentatge de cada alumne i la bona convivència del grup. 

- Advertir i orientar l’estudiant sobre aspectes personals, acadèmics i professionals.  

- Realitzar les actuacions de caràcter individual o col·lectiu que siguin necessàries, com 
podria ser la tutorització de les pràctiques en les empreses.  

  En aquest mateix decret també s’estableixen les finalitats i funcions de les tutories. Aquestes 
són part de les funcions docents i són responsabilitat de tots els professors que intervenen en 
el grup. Cada alumne del centre té assignat un tutor personal encarregat de realitzar les 
tutories individuals. El grup d’alumnes també té assignat un tutor responsable de l’acció tutorial 

                                                      
1 Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (2011). Acció tutorial a l’educació secundària. 
Consultat al 10/Abril/2016, a 
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Accio_tutorial_s
ecundaria.pdf   
2 Pastor, E., & Román, J.Ma., & Colilles, Ma.D & de Ulloa,J.(1995). La tutoria en secundària. Barcelona: 
Ceac. 
3 Legislatiu, D. (2010). Departament de la presid, d, 72999–73022. 
4 Generalitat de Catalunya. (2010). Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius. Diari Oficial de 
La Generalitat de Catalunya, DFGC, 5686, 61485–61519. 
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conjunta. Els diferents tutors són nomenats i cessats pel director del centre. El nomenament és 
com a mínim per un curs acadèmic.  
  A partir de la normativa, el Departament d’Ensenyament va desenvolupar els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres5 on s’especifiquen diferents aspectes sobre l’acció tutorial 
a la formació professional. Aquesta ha de potenciar les capacitats personals de l’alumne, la 
seva autonomia i iniciativa personal. Ha de permetre que l’estudiant coneix-hi els hàbits de 
treball i el món laboral, i que se li proporcionin les eines i orientacions per poder-hi accedir. 
També s’ha de realitzar l’orientació necessària si vol continuar el seu itinerari formatiu.  
  En la formació professional es destina una hora lectiva setmanal per dur a terme les tutories 
de grup. Durant aquest període de temps s’ha de desenvolupar l’orientació del procés formatiu 
dels alumnes i l’acció tutorial. En cas que el cicle duri més d’un curs és recomana que el tutor 
sigui el mateix durant els dos anys.  
   Per dur a terme la tutorització de la formació en centre de treball, el tutor disposa d’una hora 
lectiva setmanal per cada cinc alumnes. En aquest període de temps ha de realitzar la 
programació, seguiment i avaluació de les pràctiques en centres de treball dels seus alumnes6.  
  El centre, segons lo esmentat en el seu projecte educatiu, és l’encarregat de concretar els 
aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i d’establir els processos de seguiment i 
d’avaluació. Tot això s’ha d’incorporar dins la programació anual, tenint molt present l’etapa 
educativa que s’està desenvolupant.  
  El Departament d’Ensenyament ha de posar a disposició dels tutors l’oferta formativa 
necessària perquè aquests puguin desenvolupar correctament la seva funció. Moltes vegades 
aquesta formació es realitza de forma interna en el mateix centre on el tutor està impartint la 
seva tasca. 
 

2.2 Pla d’Acció Tutorial (PAT): 

  El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el document que recull, coordina i organitza el conjunt 
d’accions, que es duen a terme en un centre educatiu, associades a l’acció tutorial i a 
l’orientació7. Aquest  s’ha de realitzar a partir de l’anàlisi de les necessitats de l’alumnat i de 
l’ensenyament i ha d’estar seqüenciat al llarg de tota l’etapa o cicle formatiu.    

  Els objectius del PAT són:  

- Donar coherència a l’acció tutorial del centre.  

- Facilitar orientacions i materials als docents per portar-lo a terme.  

  El PAT s’ha d’explicar, aplicar i avaluar. 

  Aquest pla s’ha d’explicar als diferents agents que intervenen en l’acció tutorial. En el cas de 
la formació professional serien: l’alumnat, el professorat, les famílies i les empreses 
col·laboradores a la Formació en el Centre de Treball (FCT). Tots ells participen en l’aplicació 
d’aquest pla segons les seves funcions dins el procés d’aprenentatge de l’alumne. En finalitzar 
el curs, s’ha de dur a terme l’avaluació tenint en compte uns criteris, per tal de valorar el 
funcionament dels diferents aspectes. Per tal de poder millorar, sobretot  en els aspectes que 
no marxen bé, és molt important l’aportació i el judici de noves idees des de totes les parts. 
Amb aquest sistema el que s’intenta aconseguir és un document pràctic adaptat al context del 
moment. 

 
 
 

                                                      
5 Generalitat de Catalunya, D. D. (2013). Documents per a l ’organització i la gestió dels centres 
Ensenyaments en els centres d’adults, 21. Consultat al  20/ Març / 2016, a 
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Adults.pdf   
6 Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (2015). Normativa de la formació en centres de 
treball instruccions d’aplicació curs 2015-2016. Consultat al 28/Març/2016, a 
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/formacio_professional/formacio_en_centres_de_t
reball/normativa/normativa_formacio_centres_treball.pdf 
7 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament (2010). El Pla d’Acció Tutorial. Consultat al 30/ 
Març/2016, a http://www.xtec.cat/crp-baixpenedes/crp/convivencia/pat/cornado/pat.pdf  
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2.3 Tutoria individual i de grup  

  La tutorització és l’aplicació de la capacitat del  professor de posar-se al costat de l'alumne, de 
fomentar en ell els processos de reflexió conceptual, d'ajudar-lo a 
resoldre els seus problemes personals, d'aprenentatge, d’autonomia-dependència, de 
relació.... Els joves no creixen sols, tots evolucionen gràcies a les experiències que es van 
trobant al llarg de la vida i les reflexions que els fan les persones més significatives del seu 
entorn. La tutoria és doncs, un procés d'acompanyament en l'aprenentatge vital8. 
  L’acció tutorial no pot ser una acció puntual, desconnectada ni caòtica, sinó tot el contrari, un 
engranatge participatiu de distints agents educatius que intervenen en l’educació dels alumnes, 
en el seu encaix en la societat i en la construcció de la realitat que els envolta9.  
  Al sistema educatiu actual trobem dos tipus de tutories que moltes vegades conviuen en els 
centres i s’han de complementar:  

- Tutoria de grup:  És aquella que permet ajudar l’alumne a través d’activitats, moltes 
vegades col·lectives, en el seu desenvolupament d’habilitats personals i de 
coneixement de les altres persones que formen el grup. Al mateix temps preparen 
l’alumne per formar part d’una comunitat i conviure en ella.  
 

- Tutoria individual/personal: És aquella que permet ajudar l’alumne mitjançant un 
tracte proper i constant. L’acompanyament en tot el procés estableix un vincle de 
coneixement real, personal, de col·laboració i confiança entre el tutor i l’alumne. Moltes 
vegades aquesta relació es basa en aspectes que no és poden planificar sinó que 
s’han de saber afrontar quan apareixen.     

 

3. Descripció del centre 

  L’escola on es desenvolupa l’estudi és un centre educatiu privat i concertat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situada a la comarca d’Osona. L’edifici principal 
és una masia del segle XVII situada enmig d’un entorn rural. Les diferents edificacions que 
acullen l’activitat educativa es troben ubicades entremig d’una finca agrícola i forestal amb una 
superfície de 280 ha.  
  El centre es va fundar per oferir formació als joves que es volien incorporar al sector agrícola i 
ramader. Amb el pas dels anys, l’oferta formativa es va anar ampliant i actualment també 
s’ofereixen cicles relacionats amb el sector forestal i la jardineria.    
 

3.1 Oferta educativa  

  En aquest centre s’imparteix un conjunt de cicles de formació professional de grau mitjà i 
superior, així com cursos no reglats per a antics alumnes o professionals del sector. Dins la 
formació reglada es realitzen els següents cicles: 

 
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) 
 

- Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera. 
- Jardineria.  
- Treballs forestals i conservació del medi ambient. 

 
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 
 

- Gestió forestal i del medi natural.  
- Ramaderia i assistència en sanitat animal. 
- Paisatgisme i medi rural (Inici curs 2016-2017).  

  El centre està molt especialitzat, des dels seus inicis, en la família agrària, fet que li 
proporciona un cert prestigi.  
                                                      
8 Arnaiz,P., &  Isus,S. (1995). La tutoría, organización y tareas. Barcelona: Ed. Graó. 
9 Giner, A., & Puigardeu, Ó. (2008). La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona:Horsori. 
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3.2 Sistema pedagògic  

  El sistema pedagògic que se segueix en els estudis reglats impartits en aquest centre és “La 
Pedagogia de l’Alternança”, que es basa fonamentalment en alternar períodes formatius al 
centre escolar i al centre de treball. Aquest sistema es basa en el model MFR de França, amb 
les corresponents modificacions per poder adaptar-se a la normativa que marca el 
Departament d’Ensenyament. 
 
  Metodologia de treball:  
 
  Aquest sistema pedagògic estableix uns objectius de formació que s’assoleixen mitjançant els 
Treballs de Formació Personal (Pla d’Estudis (PE), Visites d’Estudi (VE) i Tertúlies 
Professionals (TP)), un examen (Unitat Didàctica (UD) (veure Figura  1)  i les pràctiques a la 
pròpia escola. Aquestes activitats formatives permeten que els alumnes tinguin un contacte 
directe amb l’entorn i les activitats professionals pròpies del cicle que estan cursant.  
   En dos moments de l’alternança es produeix un intercanvi de sabers entre els alumnes de la 
classe. El primer és quan es prepara en grup el Pla d’Estudis (PPE), abans de l’estada al 
centre de treball. En retornar a l’escola es duen a terme les Conclusions en Comú (CC), segon 
moment d’intercanvi, on cadascú exposa el que ha recollit a la seva realitat particular i que ha 
quedat plasmat en un treball escrit (PE). En tots dos moments el grup es converteix en 
coformador.  
  Per reforçar els coneixements sobre els temes treballats al PE es realitza una Visita d’Estudis 
(VE) i una Tertúlia Professional (TP).  
  Cadascuna de les alternances inclou una sortida (VE), on es busca novament el saber des de 
l’experiència i contrastar-lo amb les explicacions teòriques, fetes prèviament a classe. Abans de 
sortir de visita, i d’una manera semblant a com es preparen els Plans d’Estudis, es realitza un 
guió de temes i preguntes a fer a la persona que els atendrà durant la visita. Amb la informació 
obtinguda se’ls demana que realitzin un petit informe sobre la visita d’estudis.  
  A cada alternança també es demana a algun professional, treballador o empresari del sector 
que vingui a l’escola a realitzar una tertúlia relacionada amb la temàtica del Pla d’Estudis. Amb 
les principals idees exposades per aquesta persona es demana que duguin a terme un resum 
que posteriorment s’ha d’entregar (TP).  
  De tots els continguts apareguts durant aquest període se’n fa un examen de recapitulació,  
anomenat Unitat Didàctica (UD). 
  Acabat un cicle d’alternança (PPE,PE,CC,VE,TP,UD), s’inicia el següent just abans de 
finalitzar el període de formació al centre escolar i començar el període de formació al centre 
laboral. Aquesta successió de cicles, juntament amb la distribució de temes dels Plans 
d’Estudis, de més general a més concret, articula i dóna sentit a la formació en alternança al 
llarg de l’any.  

  

 

 

  Figura  1. Esquema de distribució d’activitats en el sistema d’alternança (PEC del centre, 2011). 
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3.3 Tipologia de l’alumnat 

  Els alumnes de l’escola provenen d’un total de 129 municipis de Catalunya i Balears (curs 
2015-16), la majoria dels quals es troben situats en un marc rural. La comarca d’on vénen més 
alumnes és Osona (33% del total). Altres comarques d’on provenen molts estudiants són el 
Vallès Oriental i Occidental, el Barcelonès i el Gironès. Una bona part d’ells són fills de famílies 
que ja havien tingut relació amb l’escola i molts tenen relació directa amb el sector. S’ha de 
remarcar, però, que en els darrers anys, degut a la situació de crisis que està patint el país, 
més joves de tipologia diversa s’estan interessant pel sector.  
  Els alumnes de l’escola són joves que tenen edats compreses majoritàriament entre els 16 i 
els 22 anys. Cal afegir, però, que per les característiques dels estudis que s’estan impartint hi 
ha alguns alumnes de major edat.  
  El centre ha format alumnes amb necessitats educatives espacials: sordmuts, alumnes amb 
greus problemes de ceguera, síndrome de down, TDAH i altres malalties mentals que han 
requerit una atenció especial per part dels docents. 
   

3.4 Tutoria personal 

  Podríem definir la tutoria personal com un diàleg d’acompanyament personalitzat entre 
l’alumne i el tutor. En aquest s’estableix un conjunt de vincles i una relació de complicitat entre 
les dues parts. 
  El tutor és la persona de referència de l’alumne, que l’acompanya en el creixement personal 
durant una etapa de la seva vida. Ha de promoure l’ús i el desenvolupament del seu cap (de la 
ment de l’alumne) però mai ha d’imposar les seves idees. 
  El tutor és l’encarregat d’anar qüestionant progressivament aquells punts que impedeixin 
avançar a l’alumne. Aquesta tasca l’ha de dur a terme en el moment que l’alumne tingui la 
capacitat d’escoltar, i aportar noves reflexions i experiències. Tots, per poder anar avançant en 
el nostre creixement personal, necessitem persones que es preocupin de que experimentem 
situacions que ens provoquin un replantejament d’algunes de les nostres posicions. Aquelles 
poden ser agradables o no, que reafirmin, o no, el nostre pensament o que tinguin uns efectes 
desitjats, o contraris a aquests. Perquè el jove pugui anar superant sense dificultats les 
diverses situacions que se li plantegen és molt important el treball de l’autoestima, la visió 
positiva que té de si mateix. L’estudiant amb autoestima actuarà de forma més independent, 
assumirà responsabilitats, afrontarà reptes amb entusiasme, estarà més content dels seus 
èxits, demostrarà emocions, tolerarà millor la frustració i serà capaç d’influir en altres10. 
  La tasca del tutor personal no només es basa en realitzar entrevistes amb l’alumne i la família. 
També implica un seguiment i un coneixement del dia a dia de l’alumne, veure les seves 
reaccions a classe, saber comprendre’l quan es considera que té dificultats, respectar els seus 
silencis, presenciar el seu comportament en l’àmbit escolar, etc. Cal acompanyar i fer el 
seguiment, des de la posició de responsabilitat del tutor, com a formador. Aquest seguit 
d’actuacions requereixen una gran quantitat d’habilitats del tutor com a persona i professional 
(veure  Figura  2). Això implica que no tots els perfils de professors són adequats per a realitzar 
la tasca de tutories.  
  En l’àmbit acadèmic, la funció del tutor personal és oferir una orientació acadèmica pro-activa 
que impliqui activament l'estudiant en el foment del seu aprenentatge11. 
   

                                                      
10 Arnaiz, P., & Argüís, R., & Báez, C., & de Ben, M. Á., & Díaz, F., & Díaz, Ma, C….. Vicente, A.  (2003). 
La acción tutorial: el alumnado toma la palabra. Barcelona: Graó. 
11 Fazey,D. (1996). Academic advice and personal tutoring at de University of Wales, Bangor. Personal 
tutoring and academic advice. London:HEQC.  
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  Figura  2 . Habilitats del tutor (Formació de formadors de tutors en Pràctica Reflexiva, 200712) 

 
  La relació amb les famílies dels alumnes que estan estudiant en el centre és una de les 
tasques importants del tutor personal. Aquest és l’encarregat de comunicar-los l’evolució de 
l’alumne i, si ho creu convenient, proposar l’aplicació d’actuacions en l’àmbit familiar. El tutor 
personal també és el que recull les inquietuds dels pares sobre activitats o altres aspectes 
relacionats amb l’alumne. També és l’encarregat de fer el primer contacte entre la família i el 
docent en cas que s’observin problemes en una assignatura determinada. 
  S’intenta que el contacte entre les famílies i el personal del centre sigui molt proper i directe. 
Per aquest motiu dos cops l’any, normalment per Nadal i en finalitzar el curs, s’organitza una 
reunió de pares i un dinar conjunt entre famílies i professors. També s’intenta mantenir el 
contacte amb les famílies durant el curs mitjançant via telefònica o correu electrònic. Moltes 
vegades, sobretot amb els alumnes de grau mitjà, s’aprofita que algun membre de la família ve 
al centre per recollir-los i es comenta una mica com va evolucionant l’alumne. Sovint aquests 
comentaris es realitzen davant de l’estudiant per observar la seva reacció.  
  L’educació d’un adolescent és una tasca que s’ha de dur a terme amb la col·laboració entre la 
família i el centre educatiu. Si la comunicació entre ells és bona la probabilitat d’èxit pot 
augmentar de forma considerable.  
 
  Segons s’exposa al Projecte Educatiu de Centre (PEC), les funcions i deures d’un tutor 
personal són:  

- D’acord amb els pares i el propi alumne, ha de buscar l’acompanyament en la 
realització del projecte vital de l’estudiant.  

- Ha de ser un exemple i un referent per l’alumne.  

- Ha de realitzar les tutories amb la freqüència establerta per la direcció de l’escola.  

                                                      
12 Formació de formadors de tutors en Pràctica Reflexiva (2007). Habilitats del Tutor. 
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- Ha d’avisar prèviament al professor que està impartint la classe que traurà un alumne 
per parlar amb ell.  

- Les converses amb els alumnes no han de transcendir i s’ha de mantenir la màxima 
discreció i confidencialitat. Únicament es poden comentar els aspectes que el tutor 
cregui necessari i fer alguns aclariments.   

- S’ha de respectar la privacitat de dades  personals que marca la llei a l’hora de 
recopilar dades, generar informes, etc.  

- Un cop l’alumne acaba els seus estudis cal destruir tota la informació de què es 
disposa. 

- Als alumnes cal tractar-los amb cura i saviesa, orientar-los i donar-los consells que els 
puguin ajudar. 

- La formació personal és un punt clau per fer correctament les tutories. La direcció de 
l’escola vetllarà per formar de manera continuada els professors encarregats de fer 
tutories.  

- S’ha d’atendre els pares quan ho sol·licitin o quan el tutor cregui que és necessari.  

- A les reunions de professors es marquen uns objectius per treballar a les tutories. Són 
orientatius i cal adaptar-los a les característiques de cada alumne.  

- Els temes a tractar a les tutories són molt variats però se centraran en temes 
professionals, humans i espirituals, sempre d’acord amb l’ideari i els objectius 
formatius de l’escola.  

- Es respectarà la llibertat i la intimitat dels alumnes en tot moment.  

- Els alumnes tindran dret a sol·licitar el canvi de tutor.  

- No es podrà treure un alumne de l’escola per fer una tutoria.  

- Les tutories, tant amb alumnes com amb pares, es faran en llocs públics i visibles. Si 
es volen fer en un espai tancat, no es faran mai en un lloc que no tingui visibilitat des 
de l’exterior. Es procurarà que hi hagi una taula i cadires.  

- S’informarà al coordinador pedagògic i el director dels fets que el tutor cregui oportuns. 

- El tutor, d’entrada, només està autoritzat a fer tutories amb els alumnes que té 
assignats. Si un docent vol parlar amb algun alumne d’un tema que no sigui 
estrictament acadèmic o de disciplina, s’ha de demanar permís al tutor personal de 
l’alumne i autorització al coordinador pedagògic i al director. S’utilitzarà el mateix 
procés si es vol parlar amb els pares.     

 

4. Perspectiva dels docents  

  Els docents són les persones encarregades d’estructurar i d’organitzar, des de la concreció, i 
de dur a terme, les actuacions que configuren les tutories personals durant el curs en el centre. 
Les seves actuacions són les que fan que aquest sistema d’acompanyament adquireixi una 
gran importància dins l’etapa formativa de l’alumne. Per aquest motiu, es va creure necessari 
conèixer com desenvolupaven ells les tutories personals i quina opinió en tenien.  
  De la gran diversitat de conceptes relacionats amb aquest tipus de tutories, es van marcar 
aquells dels que es volia obtenir informació: 

- Definició de la tutoria personal. 
- Metodologia de treball.  
- Efectes provocats a l’alumne.  
- Valoració del sistema de tutories.  
- Millores a realitzar. 
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4.1 Selecció i elaboració dels instruments  

  A partir dels punts indicats en el paràgraf anterior, es va fer la cerca d’un instrument que 
permetés obtenir la informació. S’optà per realitzar una entrevista en profunditat i estructurada, 
amb preguntes, algunes d’elles bastant obertes, que permetessin l’aportació d’opinions13. 
S’adoptà un format d’entrevista, amb les mateixes preguntes per a tots els entrevistats, per tal 
de facilitar la posterior comparació i l’extracció de resultats.  
  La realització de les entrevistes es va dur a terme de forma individual cara a cara. Tot i 
requerir un major temps i esforç que altres formes d’efectuar-les, es va triar aquesta per tal de 
que l’entrevistat se sentis més acompanyat, i així intentar obtenir una opinió més directa. El 
contacte proper també permet fer algun matis sobre les qüestions, en cas que s’observin 
dubtes.  
  L’entrevista s’ha estructurat seguint l’ordre dels conceptes dels que s’ha fet abans esment. 
S’han elaborat tretze punts, algunes dels quals amb una o dues qüestions, per poder captar 
una major amplitud d’opinió.  
  Durant l’estudi del context on es desenvolupa el treball, no es va trobar cap documentació on 
es descrivís específicament el concepte de tutoria personal i les seves funcions en el centre. 
Arran de la manca de definició d’aquests dos aspectes tan importants, es va optar per 
preguntar en dues ocasions durant l’elaboració de l’entrevista, i així mirar d’extreure l’orientació 
que havia adoptat cada professor.    
  L’estructura i les qüestions plantejades en l’entrevista es poden trobar a l’annex 1 “Entrevista 
als docents”.  
 

4.2 Resultats obtinguts   

  Les diferents entrevistes al professorat s’han produït amb un gran interès i disponibilitat per 
part seva. Tots ells s’han mostrat molt directes i explícits en les seves respostes. Encara que en 
alguns casos les respostes emeses fossin curtes, aquestes eren prèviament raonades, durant 
uns segons, abans de ser exposades. En cas de citar-se algun tema complex o que pogués 
generar alguna confusió dins la temàtica enquestada, l’acompanyaven d’un matís o aclariment.  
  En finalitzar l’entrevista molts dels docents afirmaven que el seu nivell de coneixement teòric 
sobre la temàtica era baix i se sentien responsables dels conceptes erronis que poguessin 
haver citat. Aquest fet denota la gran implicació a l’hora d’efectuar aquesta activitat. També es 
va mostrar interès per saber les conclusions del treball una vegada finalitzat. 
  Les diferents respostes aportades pels entrevistats es van enregistrar inicialment en format 
paper i posteriorment es van transcriure a una base de dades. Aquestes dues tasques es van 
dur a terme intentant conservar els missatges emesos per les persones entrevistades. A partir 
de les dades enregistrades es va realitzar una anàlisi qualitativa mitjançant el programa Atlas.ti. 
Aquest va consistir en codificar els diferents conceptes rellevants expressats en cada una de 
les respostes. Els codis adoptats són paraules que intenten resumir el concepte o la idea de 
forma àmplia, per tal de poder uniformitzar la codificació. L’homogeneïtzació va permetre           
l’assoliment d’una visió general de les diferents nocions manifestades en cada una de les 
preguntes.  
  L’entrevista es va iniciar buscant una definició de què era pels docents la tutoria personal. De 
les respostes obtingudes es destaca que un 42% exposen que és una conversa privada i un 
22% una activitat d’acompanyament. Això posa de manifest el tracte proper i confidencial que 
volen oferir els professors en aquesta activitat. També cal fer esment del gran nombre 
d’aspectes que engloba la paraula acompanyament, fet que fa pensar que la plantegen com 
una activitat dinàmica i a la vegada complexa.    
  Dels diferents objectius que es marquen els entrevistats per aquesta activitat, ressalten els 
temes personals (38% de les respostes) i professionals (31% de les respostes). Aquestes dues 
temàtiques encaixen amb els dos principals idearis de l’escola, la formació de l’alumnat en 
l’àmbit personal i professional. Només en una de les respostes s’esmenta explícitament 
l’aspecte acadèmic. De les diferents respostes obtingudes, crida l’atenció una en la qual 
s’exposa que l’objectiu principal és l’obertura de les persones. Sense aquest preludi, moltes 

                                                      
13 León, O., & Montes, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y educación. Las tradiciones 
cuantitativas i cualitativa. Madrir: Mc Graw Hill Education.  
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vegades donat per evident, pot haver-hi una falta d’informació per abordar diferents temes o, 
fins i tot, alguns d’ells no es poden arribar a treballar (principalment personals i íntims).  
  Tot i que els aspectes acadèmics no es presenten com una finalitat important, aquests sí que 
es tracten en el desenvolupament d’una tutoria (39% de les respostes). S’ha detectat que 
normalment s’utilitza aquesta temàtica per iniciar les seccions, i seguidament ja es van 
introduint els assumptes més personals. En un 22% de les contestes es manifesta que aquesta 
darrera temàtica forma part de l’estructura d’una tutoria personal. Els temes professionals, un 
dels objectius principals de l’activitat segons els docents, només es troben citats en una de les 
respostes. Aquest fet fa pensar que la professionalitat s’intenta aconseguir a partir de la suma 
de molts factors influents i no amb el tracte directe de l’assumpte. L’estructuració estàndard 
d’una tutoria no s’efectua si hi ha assumptes pendents de l’anterior. En un 25% de les 
respostes s’ha manifestat que sempre s’inicia amb els aspectes  irresolts i en un 33% que 
s’aborden directament els importants. Això posa de manifest la necessitat de fer-ne un 
seguiment continuat i l’adaptació de l’activitat a cada alumne.  Per contra, es va manifestar, en 
un 60% de les contestes, que la tasca milloraria si s’establís un programa de temes formatius 
transversals a seguir en cada nivell. S’ha de matisar  que la gran majoria exposaven que 
l’aplicarien si no hi hagués temes de major transcendència en aquell moment. 
  Seguidament es va demanar quins eren els efectes esperats de la tasca tutorial. L’augment de 
la confiança en la relació entre alumne i docent va ser el concepte més citat (21% de les 
respostes).  Aquest  fet reafirma la importància que té pel professorat la complicitat amb els 
seus alumnes per tal de poder desenvolupar correctament aquesta activitat. Tot i poder 
treballar correctament, una part del professorat va afirmar que els efectes de les tutories no es 
veien reflectits a curt termini, sinó que s’observaven uns anys després d’haver finalitzat els 
estudis.  
  Per poder aconseguir els efectes esperats, es va demanar quina seria la regularitat en la qual 
s’haurien de dur a terme les tutories personals. En un 40% de les respostes es va manifestar 
que una per quinzena seria l’òptim. Un terç del professorat entrevistat creu que seria necessari 
una trobada per setmana i la resta tres per quinzena. Aquesta variabilitat pot estar associada al 
grau d’importància que dóna cada professor a aquesta activitat dins el procés de formació. 
També s’ha observat que segons el nivell dels estudiants tutorats la demanda augmenta o 
disminueix. Els tutors d’alumnes de grau mitjà sol·liciten una major dedicació, en comparació 
als de grau superior.  
  El temps necessari per dur a terme una tutoria personal és molt variable tal com s’exposa en 
un 83% de les contestes enregistrades. Una quarta part dels entrevistats manifesten que ha de 
tenir una durada mínima i únicament un dels docents exposa que amb mitja hora és suficient. 
Aquesta delimitació de temps ressalta davant la gran adaptabilitat associada a aquesta 
activitat.   
  Per fer el control i el seguiment de l’acció tutorial, el 83% dels entrevistats duen a terme un 
registre, fet que remarca la importància atorgada a aquests dos conceptes.  La tipologia de 
dades recollides és molt variable i va des de l’anotació de l’alumne i la data, en la qual s’ha 
realitzat la tutoria, fins a l’enregistrament dels temes tractats i els objectius marcats. El registre 
més complet és el mencionat en un major nombre de respostes (36% del total). El mateix 
percentatge manifesten que mai s’enregistra informació personal o íntima. Aquest tipus de 
dades no s’anoten per por a què terceres persones poguessin obtenir-les i difondre-les o fer-ne 
un mal ús. De la resta de codis adoptats en aquesta qüestió, destaca l’enregistrament de la 
descripció inicial de l’alumne (exposat en un 17% de les respostes). Segons alguns docents és 
molt útil, pel desenvolupament de la posterior acció tutorial, disposar d’una descripció general, 
feta pel mateix alumne en la primera secció. En aquesta s’intenta obtenir informació sobre la 
convivència en l’àmbit familiar, aficions, amistats, temes d’interès, etc. Tot i la seva utilitat, a 
l’hora d’afrontar o treballar diferents temes, s’ha d’evitar l’ús d’aquesta informació per establir 
prejudicis de diferents aspectes relacionats, ja que aquests podrien condicionar negativament 
la tasca tutorial.  
  En la següent qüestió proposada es va voler valorar la possibilitat de detectar la necessitat 
d’una tutoria personal espontània en mig d’una tutoria de grup. El 92% dels docents va 
respondre que sí que són capaços, i un elevat nombre d’entrevistats va afegir  que s’ha de 
saber detectar aquesta necessitat en qualsevol moment de convivència amb l’alumnat. 
Únicament un dels docents va manifestar que no era possible detectar la necessitat d’una 
tutoria personal en mig d’una de grup. La impossibilitat era justificada per la manca 
d’expressivitat d’alguns estudiants en el marc d’un grup. Aquesta argumentació reafirma la 
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necessitat d’oferir un tracte personal i de proximitat en aquest tipus d’acció tutorial. Això és el 
que permet un establiment de vincles entre alumnes i professors.    
  Un dels elements principals dins la tutoria personal és el tutor, i l’actitud d’aquest en vers 
l’activitat i durant el seu desenvolupament. Aquest fet és evident,  però pot influir el 
comportament que té aquesta persona en una trobada amb un alumne, sobre la resta del grup?  
El 75% dels entrevistats van afirmar que l’actitud manifestada pel tutor en una tutoria personal, 
podia influenciar sobre un grup d’alumnes. Alguns d’ells, però, varen afegir que el grau 
d’influència ve molt marcat per la posició de lideratge de l’alumne dins el grup i la capacitat de 
comunicació d’aquest amb la resta d’estudiants. Partint d’aquest criteri, un 17% dels docents va 
contestar que moltes vegades s’intenta però la capacitat real d’incidència és bastant baixa. 
Tenint en compte els comentaris aportats en les diferents respostes, seria oportuna la 
coordinació prèvia dels diferents tutors, si es vol aconseguir introduir un missatge en el grup o 
la millora d’una actitud.  
  Per poder analitzar quina valoració en fan d’aquesta tipologia d’acció tutorial els docents se’ls 
va preguntar perquè les tutories personals i si són realment necessàries. Amb la formulació 
d’aquestes dues qüestions es va intentar provocar una reacció sincera, ja que no es volia caure 
en la resposta diplomàtica proporcionada al gran públic en general. En un 46% de les 
respostes es va definir aquest sistema de tutoria com l’element fonamental tant per a la 
formació de l’alumne com per al funcionament de l’escola. Una quarta part del professorat va 
exposar la necessitat d’aquest tipus d’acció tutorial perquè a l’escola es formen persones, a 
part  de bons professionals. Aquest darrer apunt és un dels trets importants que pot diferenciar 
una escola d’una altra.  En poques ocasions aquesta temàtica surt valorada en el currículum 
formatiu d’un alumne tot i la seva rellevància. Per poder fer una valoració quantitativa es va 
demanar que s’avalués la necessitat d’impartició d’aquest tipus d’acció tutorial. La mitjana 
obtinguda va ser de 9,75 sobre 10, fet que reafirma la gran importància que atorguen els 
docents a aquesta activitat.   
  Per corroborar la definició i la funció de les tutories personals, aportada prèviament pels 
docents, es va qüestionar com explicarien aquests dos conceptes a una escola que no estigués 
duent a terme aquesta tipologia d’acció tutorial. Amb la codificació de les diferents respostes es 
destaca l’augment de la proximitat en la relació entre alumnes i docents, present a un 29% del 
total. En l’exposició de l’activitat de cara a l’exterior una part dels docents  manifesten la millora 
general en aspectes personals, socials i de resultats a nivell de centre. També ressalta entre 
les contestes d’aquesta qüestió l’aparició d’un paper orientador durant el desenvolupament de 
l’activitat. Aquesta activitat pot ser molt profitosa per a l’alumne sempre que el docent adopti 
una posició crítica i respectuosa amb les idees aportades per l’estudiant.  
  Per poder acabar de completar la valoració que feien els docents d’aquest tipus d’acció 
tutorial, se’ls va preguntar quins avantatges oferia. Dels diferents conceptes exposats en les 
contestes destaca la reducció de problemes (codificat a un 33% del total de respostes). En 
moltes de les quals es va afegir que això és possible gràcies a la detecció precoç, que es pot 
dur a terme mitjançant l’establiment de vincles entre alumnes i professors.  
  Seguidament es varen demanar els inconvenients que presentava el desenvolupament de 
tutories personals. En la meitat de les respostes es va revelar que el desgast mental era el 
principal. Un altre aspecte destacat és la necessitat de moltes hores de dedicació si es volen 
realitzar correctament. Molts docents afirmen que amb la càrrega horària actual no és possible 
dur a  terme totes les trobades que creurien necessàries. Un dels entrevistats va manifestar 
que no hi havia hores lectives dins l’horari adjudicades pel desenvolupament d’aquesta tasca i 
l’alumne havia de perdre estones de classe. Aquest fet és degut a la manca de valoració de 
l’activitat a nivell curricular i la rigidesa de l’administració  en la seva aplicació.  Tot i ser també 
una contesta minoritària, la manca de feeling entre alumne i professor és un factor primordial 
per no poder realitzar correctament aquesta tasca. Moltes vegades l’establiment de vincles 
entre dues persones no és possible i s’ha de produir un canvi de tutor. El canvi no s’ha 
d’adoptar com un fracàs, les veritables pèrdues es produeixen quan hi ha un intent reiterat 
d’establir una relació que no acaba aportant res a l’alumne.   
   En la darrera qüestió de l’entrevista es va demanar si els seria necessari més formació per 
millorar la tasca tutorial que estaven duent a terme. En un 75% de les respostes obtingudes es 
va manifestar que els seria bo adquirir nous coneixements sobre aquesta temàtica.  Un 38% 
dels entrevistats va exposar que seria adequat que tots els professors desenvolupessin  
seccions de reciclatge. En una de les contestes que manifestava aquesta opinió, es va fer una 
proposta de treball basada en l’exposició d’experiències en grup i la posterior anàlisi d’aquestes 
amb l’ajuda d’un professional. Únicament un docent creu innecessari realitzar qualsevol tipus 
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de formació. Justifica la seva opinió bastant-se en què les relacions perdrien autenticitat, ja que 
el docent centraria més la seva atenció en l’anàlisi dels diferents comportaments adoptats per 
l’alumne.   
  Arran de la confluència dels mateixos conceptes en algunes preguntes que tenien una relació  
important dins la temàtica, es va creure convenient fer-ne la seva anàlisi. Es va considerar 
significatiu el lligam entre els objectius marcats o el perquè d’aquesta activitat i els efectes 
generats. Els conceptes que apareixen en les dues parts de la relació eren els acadèmics, 
relacions socials, reflexió, relació personal i acompanyament. Efectuant aquesta tipologia 
d’anàlisi es va obtenir un conjunt de nocions, que tot i aparèixer en dues temàtiques tan 
importants no havien destacat en l’anàlisi de les preguntes per individual. Igual es podrà deduir 
que al professorat li costa definir uns objectius que es vegin transformats en efectes durant el 
procés de formació. La velocitat de canvi de l’alumne segons els estímuls prèviament aportats 
pot ser el principal handicap.  
  Els diferents percentatges que s’han obtingut després d’efectuar la codificació de les diverses 
respostes es poden trobar a l’annex 2 “Anàlisi quantitativa de l’entrevista”. 
 

5. Perspectiva dels alumnes  

  Les tutories personals són un dels pilars importants de la formació de l’alumnat dins el centre 
educatiu. Es destinen un gran nombre d’hores i esforços, per part de tot el personal docent, per 
dur a terme aquesta tasca. Per poder conèixer com valoraven l’acció tutorial les persones que 
la reben, es va creure oportú demanar l’opinió a tots els alumnes. Igual com es va fer amb els 
docents, de la gran diversitat de conceptes relacionats amb les tutories personals, es van 
marcar aquells dels quals es volia obtenir informació:  

- Valoració global.  
- Freqüències de realització. 
- Idoneïtat dels temes tractats.  
- Relació amb el tutor personal. 
- Altres comentaris al respecte.   

  

5.1 Selecció i elaboració dels instruments  

  Per poder recollir l’opinió dels alumnes sobre els punts d’interès, marcats prèviament, s’optà 
per realitzar una enquesta. Aquest instrument requereix un menor esforç per la persona 
enquestada, respecte l’entrevista, i afavoreix la comparació de respostes, ja que aquestes són 
limitades. El tipus d’enquesta escollida ha estat la descriptiva, mitjançant preguntes tancades 
amb respostes d’elecció múltiple però d’opció única, per facilitar la posterior anàlisi de les 
dades recollides.  
  L’enquesta es dugué a terme mitjançant el qüestionari de Google forms. S’escollí aquesta 
plataforma digital per facilitar la seva realització per part dels alumnes, i mirar així d’augmentar 
el percentatge d’alumnes participants, i perquè permet recopilar totes les respostes individuals 
de les diverses preguntes de forma senzilla.  
  L’instrument elaborat segueix la mateixa estructura de punts mencionats en l’apartat anterior. 
S’ha proposat un conjunt de dotze preguntes de les quals una s’ha deixat com opcional, ja que 
conté dades personals de l’alumne. Aquestes respostes, conjuntament amb les d’una altra 
pregunta, a les quals s’exposen dades personals dels docents, no seran utilitzades per dur a 
terme l’estudi. Es van incorporar en el qüestionari perquè la direcció del centre ho requeria, per 
tenir-ho com a informació interna. Cal esmentar que l’enviament d’enquestes als alumnes es va 
fer amb la col·laboració del centre.  
  Les preguntes realitzades s’intentà que fossin clares, comprensibles i precises. La primera 
qüestió s’adreçà a fer el contacte amb l’enquestat i la resta ja van ser dirigides a la temàtica 
específica. Les dues qüestions proposades abans de la darrera van ser elaborades per poder 
dur a terme el control de la segona pregunta, referent a la valoració global de les tutories amb 
el tutor. L’estratègia va ser adoptada per reafirmar la visió que tenia l’alumne sobre les tutories 
personals. L’última qüestió es va plantejar de resposta oberta perquè l’alumne afegís qualsevol 
altre comentari que cregués convenient.   
  L’estructura i les qüestions realitzades a l’enquesta es poden trobar a l’annex 3 “Enquesta als 
alumnes”.   
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5.2 Resultats obtinguts 

  De l’enquesta realitzada als alumnes s’ha obtingut un seguit de resultats que s’analitzaran 
conjuntament i separant grau mitjà
observat algunes diferències significatives en la tipologia d’alumnat (edat, visió de futur, 
projecte de vida, etc.) i l’enfoc dels estudis (grau de tecnificació, nivell d’exigència, habilitats 
pràctiques, etc.)  entre els dos nivells. 
  El qüestionari ha estat respost per 
la resta a grau superior. El percentatge de participació dels dos nivells ha estat bastant similar 
fet que possibilita una comparació coheren
  La primera pregunta sobre la temàtica va ser formulada per copsar la sensació d’atenció/ 
acompanyament que tenia l’alumnat, envers el tutor personal. 
s’observa clarament que una àmplia majoria dels estudiants 
però encara hi ha un petit percentatge que requereix una millora 
 

 Figura  3. Consideració per part de l’alumnat d’una bona atenció/acompanyament. 

  La contestació dels alumnes de grau mitjà reflecteix una major sensació positiva, respecte el 
global del centre, però encara hi ha un percentatge dels estudiants que no es consideren ben 
atesos/acompanyats (veure Figura  
d’una major atenció i insistència dels professors sobre aquest nivell.   
 

 Figura  4. Consideració p

  Tres de cada quatre estudiants de grau superior se senten ben atesos pel tutor personal, però 
el percentatge d’alumnes descontents augmenta respecte el conjunt de l’escola (veure
5). La variació pot ser provocada per la menor 
en aquest nivell. Els alumnes ja tenen més edat, i a aquest fet s’atribueix una major maduresa i 
una menor necessitat d’atenció/acompanyament.
 
 
 
 
 
 
 

14,8%

10,1%

Les tutories personals com element de formació integral                                                         

Resultats obtinguts  
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Figura  4). El major nombre de persones satisfetes pot derivar
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 Figura  5. Consideració
acompanyament.  

  
  Seguint amb el recull d’opinions de l’alumnat respecte diferents aspectes de la tutoria, se’ls va 
preguntar quina valoració en feien del nombre de tutories realitzades. Se’ls v
possible respostes de les quals n’havien de triar una. 
  La contesta predominant respecte la resta 
(veure Figura  6). El consideraven escàs una mic
enquestades i la resta el valoraven com a suficient. Cap estudiant del centre va opinar que 
hagués tingut un excés de tutories personals, fet que fa pensar que per l’alumnat mai és u
acció feixuga i innecessària. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Figura  6. Percepció del nombre de tutories per part de l’alumnat. 

  Duent a terme la separació de respostes per nivells, s’observa que un major p
d’alumnes de grau mitjà, si fem la comparativa
quantitat de tutories que s’han dut a terme (veure 
del percentatge d’estudiants que 
diferència entre els enquestats
insuficients.      
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Consideració per part de l’alumnat de grau superior d’una bona atenció/ 

Seguint amb el recull d’opinions de l’alumnat respecte diferents aspectes de la tutoria, se’ls va 
preguntar quina valoració en feien del nombre de tutories realitzades. Se’ls v
possible respostes de les quals n’havien de triar una.  

respecte la resta va ser que el nombre de tutories era l’adequat 
). El consideraven escàs una mica més de la quarta part 

i la resta el valoraven com a suficient. Cap estudiant del centre va opinar que 
hagués tingut un excés de tutories personals, fet que fa pensar que per l’alumnat mai és u

 

del nombre de tutories per part de l’alumnat.   

Duent a terme la separació de respostes per nivells, s’observa que un major p
, si fem la comparativa amb el conjunt del centre, troben adequada la 
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per part de l’alumnat de grau superior d’una bona atenció/ 

Seguint amb el recull d’opinions de l’alumnat respecte diferents aspectes de la tutoria, se’ls va 
preguntar quina valoració en feien del nombre de tutories realitzades. Se’ls va plantejar quatre 

va ser que el nombre de tutories era l’adequat 
a més de la quarta part de les persones 

i la resta el valoraven com a suficient. Cap estudiant del centre va opinar que 
hagués tingut un excés de tutories personals, fet que fa pensar que per l’alumnat mai és una 

Duent a terme la separació de respostes per nivells, s’observa que un major percentatge 
amb el conjunt del centre, troben adequada la 

). L’augment és degut a la reducció 
consideren escasses les tutories realitzades. Hi ha una gran 

que opinen que són les adients i els que pensen que són 
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Figura  7.  Percepció del nombre de tutories per

  En el grau superior, l’opinió dels alumnes és més uniforme
s’observa cap resposta clarament predominant respecte la resta
el percentatge més elevat s’ha obtingut en l’opció que defineix com 
tutories. Gairebé un terç ha indicat que són suficients però que no arriben al que consideren un 
nivell adequat. Aquestes dades posen de manifest que l’acció tutorial sobre aquest nivell ha 
d’augmentar, segons el criteri majoritari dels estudiants
      
 
 
 
 
 

Figura  8. Percepció del nombre de tutories per part 

  Per profunditzar una mica més sobre la freqüència amb la qual es duen a terme les tutories, 
es va demanar als alumnes si n’havien
quatre possibles respostes, dues de les quals 
voltants d’un concepte intermedi. 
les contestes (veure Figura  9
marc horari preestablert, no s’executa de forma sistemàtic
realitza regularment, possiblement per la importància que li dóna el tutor dins el procés de 
formació. A l’altre extrem trobem gairebé un 6% dels estudiants, els quals responen que no han 
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Percepció del nombre de tutories per part dels estudiants de grau mitjà

En el grau superior, l’opinió dels alumnes és més uniforme, tret del nivell “excessiu”
s’observa cap resposta clarament predominant respecte la resta (veure Figura  
el percentatge més elevat s’ha obtingut en l’opció que defineix com escàs el nombre de 

. Gairebé un terç ha indicat que són suficients però que no arriben al que consideren un 
at. Aquestes dades posen de manifest que l’acció tutorial sobre aquest nivell ha 

d’augmentar, segons el criteri majoritari dels estudiants. 

epció del nombre de tutories per part dels estudiants de grau superior. 

Per profunditzar una mica més sobre la freqüència amb la qual es duen a terme les tutories, 
es va demanar als alumnes si n’havien dut a terme totes les alternances. Se’ls va plantej
quatre possibles respostes, dues de les quals definien els extrems i la resta 
voltants d’un concepte intermedi. Aquestes dues últimes opcions van comprendre

9). Fet que fa pensar que al no ser una activitat curricular
no s’executa de forma sistemàtica. Només una part dels alumnes en 

realitza regularment, possiblement per la importància que li dóna el tutor dins el procés de 
ltre extrem trobem gairebé un 6% dels estudiants, els quals responen que no han 
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els estudiants de grau mitjà.  

tret del nivell “excessiu”, i no 
Figura  8) . Tot i això,  
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at. Aquestes dades posen de manifest que l’acció tutorial sobre aquest nivell ha 

 
els estudiants de grau superior.  
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realitzat cap tutoria durant el curs. Això representa un greu problema, provocat possiblement 
per la baixa prioritat que donen alguns docents a aquesta activitat respecte d’alt
 
 

Sí  d'alternances

16,8% 

  

Figura  9. Freqüència de realització de tutories 

  En la contestació dels alumnes de grau mitj
l’acció tutorial, si ho comparem amb els resultats obtinguts a nivell de centre
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realitzat cap, durant el transcurs del curs, 
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Figura  10. Freqüència de realització de tutories 
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realitzat cap tutoria durant el curs. Això representa un greu problema, provocat possiblement 
per la baixa prioritat que donen alguns docents a aquesta activitat respecte d’alt

La majoria 
d'alternances 

 sí  

La majoria 
d'alternances  

no  
Cap  

36,5% 40,9% 5,8% 

Freqüència de realització de tutories al llarg de les alternances.   

alumnes de grau mitjà s’observa una major regularitat en la pràctica de 
si ho comparem amb els resultats obtinguts a nivell de centre

duen a terme la majoria d’alternances i el nombre d’estudiants
rant el transcurs del curs, es troba als voltants del 3% (veure 

’augment del nombre de tutories es pot atribuir a la transcendència que li dóna el professorat 
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realitzat cap tutoria durant el curs. Això representa un greu problema, provocat possiblement 
per la baixa prioritat que donen alguns docents a aquesta activitat respecte d’altres. 

 

regularitat en la pràctica de 
si ho comparem amb els resultats obtinguts a nivell de centre. Tres de cada 

lternances i el nombre d’estudiants que no n’ha 
es troba als voltants del 3% (veure Figura  10). 

que li dóna el professorat 
es considera un aspecte molt important 
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  La pràctica de tutories personals és bastant irregular al llarg del curs, segons s’evidencia amb 
les contestes dels alumnes de grau superior
tutoria es triplica respecte grau mitjà
la majoria d’alternances. Aquest
l’activitat dins el procés de form
de les persones, associada a una major maduresa, i l’augment de la complexitat en les 
relacions entre alumnes i professor
desfavoreixen aquesta tasca en favor d’altre
estudiants dels dos nivells, i per la major 
que els suposa,  prioritzen els 
 
 
 

 
 

Figura  11. Freqüència de realització de tutories 

  Després d’analitzar el ritme de desenvolupament, es va 
durada mitjana de les diverses trobades. 
respostes que anaven des de zero minuts
realitzaven, fins a més d’una hora. 
15 i 30 minuts va ser la més contestada (veure 
per la de 10 a 15 minuts. Mitjançant els resultats obtinguts s’ha calculat que la durada mitjana
d’una tutoria al centre era 
trobades d’una hora de mitjana
que contesten una nul·la dedicació
concepte de la pregunta anterior, s’observa que en l’última la proporció és menor. Això és 
degut al fet que moltes persones ja no varen contestar després d’haver realitzat la precedent.
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a pràctica de tutories personals és bastant irregular al llarg del curs, segons s’evidencia amb 
de grau superior. El percentatge d’alumnes que no ha realitzat c

ia es triplica respecte grau mitjà (veure Figura  11) i sis de cada deu no en duen a terme
la majoria d’alternances. Aquest fet fa pensar que el grau d’importància que se li atribueix a 
l’activitat dins el procés de formació de l’alumnat d’aquest nivell és bastant baixa. La major edat 

, associada a una major maduresa, i l’augment de la complexitat en les 
i professors, fan pensar que en son les principals causes que 

tasca en favor d’altres. També cal destacar que algun
estudiants dels dos nivells, i per la major transcendència que se li atribueix o per la dificultat 
que els suposa,  prioritzen els de grau mitjà.   

Freqüència de realització de tutories a grau superior al llarg del curs

Després d’analitzar el ritme de desenvolupament, es va creure necessari estudia
durada mitjana de les diverses trobades. Es va formular una qüestió amb vuit possibles 
respostes que anaven des de zero minuts, per reafirmar el percentatge d’alumnes que no en 
realitzaven, fins a més d’una hora. De les diferents opcions, la que comprenia el període entre 
15 i 30 minuts va ser la més contestada (veure Figura  12), seguida a pocs punts de diferè

Mitjançant els resultats obtinguts s’ha calculat que la durada mitjana
era de 18 minuts. Un percentatge molt reduït d’alumnes realitzen 
mitjana, però cap la supera. A l’altre extrem es troben

una nul·la dedicació a aquesta tasca. Si fem la comparativa 
pregunta anterior, s’observa que en l’última la proporció és menor. Això és 

degut al fet que moltes persones ja no varen contestar després d’haver realitzat la precedent.
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Percentatge d'alumnes 

La majoria 
d'alternances 

 sí  

La majoria 
d'alternances  

no  
Cap  

23,9% 61,2% 9,0% 
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a pràctica de tutories personals és bastant irregular al llarg del curs, segons s’evidencia amb 
. El percentatge d’alumnes que no ha realitzat cap 

is de cada deu no en duen a terme a 
fet fa pensar que el grau d’importància que se li atribueix a 

d’aquest nivell és bastant baixa. La major edat 
, associada a una major maduresa, i l’augment de la complexitat en les 

, fan pensar que en son les principals causes que 
s. També cal destacar que alguns tutors tenen 

que se li atribueix o per la dificultat 

 
a grau superior al llarg del curs. 

necessari estudiar quina era la 
Es va formular una qüestió amb vuit possibles 

, per reafirmar el percentatge d’alumnes que no en 
prenia el període entre 

), seguida a pocs punts de diferència 
Mitjançant els resultats obtinguts s’ha calculat que la durada mitjana 

minuts. Un percentatge molt reduït d’alumnes realitzen 
A l’altre extrem es troben els estudiants 

Si fem la comparativa amb el mateix 
pregunta anterior, s’observa que en l’última la proporció és menor. Això és 

degut al fet que moltes persones ja no varen contestar després d’haver realitzat la precedent. 
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0 min 1 - 5 min 5 -

3,6% 5,5% 20,0%

 
 

Figura  12. Durada mitjana de les tutories

  En les aportacions fetes pels estudiants de grau mitjà s’observa que hi ha dos períodes
predominants respectes la resta (veur
durada. La mitjana de temps destinat a desenvolupar l’activitat en aquest nivell és de 19 
minuts. Tot i que una àmplia majoria d’estudiant
durada que oscil·la entre els 5 i els 45 minuts, un 3,2% afirmen que no n’han realitzat. El mateix 
percentatge s’ha obtingut a l’opció d’una hora de duració. Aquest fet posa de manifest la gran 
diferència de dedicació en les accions de t
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Figura  13. Durada mitjana de les tutories
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- 10 min 10 - 15 min 15 - 30 min 30 - 45 min

20,0% 25,5% 29,1% 14,5% 

Durada mitjana de les tutories personals.  

En les aportacions fetes pels estudiants de grau mitjà s’observa que hi ha dos períodes
predominants respectes la resta (veure Figura 13), els que comprenen de 10 a 30 minuts de 
durada. La mitjana de temps destinat a desenvolupar l’activitat en aquest nivell és de 19 
minuts. Tot i que una àmplia majoria d’estudiants determinen que les seves tutories tenen una 
durada que oscil·la entre els 5 i els 45 minuts, un 3,2% afirmen que no n’han realitzat. El mateix 
percentatge s’ha obtingut a l’opció d’una hora de duració. Aquest fet posa de manifest la gran 
diferència de dedicació en les accions de tutoria dels diversos docents del centre.   

- 10 min 10 - 15 min 15 - 30 min 30 - 45 min

19,4% 32,3% 29,0% 12,9% 

Durada mitjana de les tutories personals a grau mitjà.  

Seguint la mateixa dinàmica de la qüestió anterior, les respostes dels alumnes de grau 
superior reflecteixen la menor presència de l’activitat. Augmenten de forma considerable les 
opcions que determinen una menor o inexistent durada d’aquesta tasca, si fem la comparativa 

1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 30 30 - 45 60 més de 

60 

Minuts 

1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 30 30 - 45 60 més de 

60 
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45 min 60 min més de 60 min 

1,8% 0,0% 

 

En les aportacions fetes pels estudiants de grau mitjà s’observa que hi ha dos períodes 
, els que comprenen de 10 a 30 minuts de 

durada. La mitjana de temps destinat a desenvolupar l’activitat en aquest nivell és de 19 
tutories tenen una 

durada que oscil·la entre els 5 i els 45 minuts, un 3,2% afirmen que no n’han realitzat. El mateix 
percentatge s’ha obtingut a l’opció d’una hora de duració. Aquest fet posa de manifest la gran 

utoria dels diversos docents del centre.    

45 min 60 min més de 60 min 

3,2% 0,0% 

 

de la qüestió anterior, les respostes dels alumnes de grau 
Augmenten de forma considerable les 

si fem la comparativa 

més de 

60 

més de 

60 
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amb la visió global del centre
ha estat la de 15 a 30 minuts
mitjana no es veu molt afectada
realitzen tutories que oscil·len entre els
aquesta tasca presenta un meno
grau mitjà.     
 
 

0 min 1 - 5 min 5 -

4,2% 12,5% 20,8%

 
 

Figura  14. Durada mitjana de les tutories

  El temps que es dedica a l’acció tutorial és un concepte insignificant si els temes que es 
tracten no són enriquidors per l’alumne. Dins una tutoria es pot parla
d’aspectes que s’han intentat 
s’aglutinarien tots els conceptes relacionats amb l’activitat acadèmica, les pràctiques en 
empreses i la relació amb el món laboral, i en el segon tots els referits a la convivència en 
l’entorn familiar, les amistats 
idoneïtat dels temes proposats s’han formulat qüestions amb quatre possibles respostes.
per manifestar les opinions extremistes i les restants
tendència cap a un dels extrems
  El parer dels enquestats respecte els aspectes professionals és que 
són els adequats (veure Figura  
mai són els adients. Tot i representar un petit percentatge respecte el total, cal fer
especial atenció pel fet que s’estan invertint uns recursos que no acaben de ser completament 
profitosos. Per poder combatre aquesta problemàtica podria ser útil la posada en comú 
d’experiències entre docents i
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centre (veure Figura  14). Tot i aquesta tendència, l’opció més resposta
, dins la qual es troba la mitjana del nivell que és de 17 min

no es veu molt afectada per la disminució de l’activitat, ja que un 62% dels estudiant 
que oscil·len entre els 10 i els 45 minuts. Tot i això, no s’ha d’obviar que 

aquesta tasca presenta un menor regularitat i dedicació sobretot si fem la comparativa amb 

- 10 min 10 - 15 min 15 - 30 min 30 - 45 min

20,8% 16,7% 29,2% 16,7% 

Durada mitjana de les tutories personals a grau superior. 

a l’acció tutorial és un concepte insignificant si els temes que es 
tracten no són enriquidors per l’alumne. Dins una tutoria es pot parlar d’una gran diversitat 
d’aspectes que s’han intentat agrupar en professionals i personals. En el primer grup 
s’aglutinarien tots els conceptes relacionats amb l’activitat acadèmica, les pràctiques en 
empreses i la relació amb el món laboral, i en el segon tots els referits a la convivència en 
l’entorn familiar, les amistats i altres d’íntims de la persona. Per consultar als estudiants la 
idoneïtat dels temes proposats s’han formulat qüestions amb quatre possibles respostes.

opinions extremistes i les restants per aportar un criteri 
ncia cap a un dels extrems.  

respecte els aspectes professionals és que en una amplia majoria 
Figura  15). Únicament un 6,1% opina que la majoria de vegades o 

Tot i representar un petit percentatge respecte el total, cal fer
especial atenció pel fet que s’estan invertint uns recursos que no acaben de ser completament 
profitosos. Per poder combatre aquesta problemàtica podria ser útil la posada en comú 

experiències entre docents i l’assessorament per part d’algun organisme psicopedagògic

1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 30 30 - 45 60 més de 

60 
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l’opció més resposta 
dins la qual es troba la mitjana del nivell que és de 17 minuts. La 

per la disminució de l’activitat, ja que un 62% dels estudiant 
. Tot i això, no s’ha d’obviar que 

fem la comparativa amb 

45 min 60 min més de 60 min 

0,0% 0,0% 

 

a l’acció tutorial és un concepte insignificant si els temes que es 
d’una gran diversitat 
En el primer grup 

s’aglutinarien tots els conceptes relacionats amb l’activitat acadèmica, les pràctiques en 
empreses i la relació amb el món laboral, i en el segon tots els referits a la convivència en 

Per consultar als estudiants la 
idoneïtat dels temes proposats s’han formulat qüestions amb quatre possibles respostes. Dues 

un criteri intermedi, amb 

en una amplia majoria 
que la majoria de vegades o 

Tot i representar un petit percentatge respecte el total, cal fer-hi una 
especial atenció pel fet que s’estan invertint uns recursos que no acaben de ser completament 
profitosos. Per poder combatre aquesta problemàtica podria ser útil la posada en comú 

l’assessorament per part d’algun organisme psicopedagògic. 

més de 

60 
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Sí 

65,6% 

 

Figura  15. Idoneïtat dels

  En el recull d’opinions dels estudiants de grau mi
professionals tractats tendeix a ser una mica menor, 
globals de centre (veure Figura  
inapropiats els conceptes treballats, augmenta el nombre d’estudiants que escullen com a 
respostes les opcions intermèdies.
que s’està duent a terme en aquest nivell.
 
 

Sí 

58,5% 

 

Figura  16. Idoneïtat dels

  Una amplia majoria dels alumnes de grau superior 
adequats (veure Figura  17). Hi ha un augment del percentatge d’estudiants que opinen els dos 
conceptes completament oposats, si ho comparem am
de manifest que l’activitat en aquest nivell és enriquidora o 
Aquesta casuística pot ser deguda a la diferència
coneixement, per part del docent, de les activitats del seu tutorat.  
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La majoria de 
vegades sí 

La majoria de 
vegades no 

No  

28,2% 3,8% 2,3% 

Idoneïtat dels temes professionals tractats a tutories.   

d’opinions dels estudiants de grau mitjà s’observa que l’adequació dels temes 
professionals tractats tendeix a ser una mica menor, si fem la comparativa amb

Figura  16). Tot i disminuir el percentatge d’alumnes que consideren 
inapropiats els conceptes treballats, augmenta el nombre d’estudiants que escullen com a 
respostes les opcions intermèdies. Les dades fan plantejar l’eficàcia de la gran tasca tu
que s’està duent a terme en aquest nivell.  

La majoria de 
vegades sí 

La majoria de 
vegades no 

No  

33,8% 6,2% 1,5% 

Idoneïtat dels temes professionals tractats a les tutories de grau mi

amplia majoria dels alumnes de grau superior consideren que els temes tractats són els 
Hi ha un augment del percentatge d’estudiants que opinen els dos 

conceptes completament oposats, si ho comparem amb la visió global de centre. 
que l’activitat en aquest nivell és enriquidora o inefectiva dins l

casuística pot ser deguda a la diferència de relació entre alumnes i professors i el 
l docent, de les activitats del seu tutorat.     
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s’observa que l’adequació dels temes 
si fem la comparativa amb els resultats 

Tot i disminuir el percentatge d’alumnes que consideren 
inapropiats els conceptes treballats, augmenta el nombre d’estudiants que escullen com a 

Les dades fan plantejar l’eficàcia de la gran tasca tutorial 

 
temes professionals tractats a les tutories de grau mitjà.  

que els temes tractats són els 
Hi ha un augment del percentatge d’estudiants que opinen els dos 

isió global de centre. Fet que posa 
inefectiva dins l’etapa formativa. 

de relació entre alumnes i professors i el 



 

Les tutories personals com element de formació integral
 

Sí 

72,7% 

 

Figura  17. Idoneïtat dels

  Durant l’acompanyament dels alumnes
personals. Per comprovar la seva idoneïtat es va formular una qüestió similar a l’anterior. Amb 
els resultats obtinguts s’observa una à
un petit percentatge de les persones enquestades que consideren 
completament inadequats els aspectes parlats amb el tutor.
provocada per la falta de confi
formació d’aquest darrer. S’ha de considerar que la tipologia de temes tractats, si fem la 
comparativa amb els professionals, 
les relacions personals. Tot i requerir més esforços, el 
superior si el confrontem amb el de la pregunta antecedent. 
 
 

Sí 

72,7% 

 

Figura  18. Idoneïtat dels teme

  Els alumnes de grau mitjà opinen majoritàriament que els aspectes parlats amb el tutor són 
els adequats (veure Figura  
considera inapropiats alguns o tots els temes relacionats amb la temàtica. 
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La majoria de 
vegades sí 

La majoria de 
vegades no 

No  

22,7% 1,5% 3,0% 

Idoneïtat dels temes professionals tractats a les tutories de grau superior. 

ant l’acompanyament dels alumnes, mitjançant l’acció tutorial, es tracten diversos temes 
Per comprovar la seva idoneïtat es va formular una qüestió similar a l’anterior. Amb 

ultats obtinguts s’observa una àmplia opinió afirmativa (veure Figura  18
un petit percentatge de les persones enquestades que consideren majoritàriament
completament inadequats els aspectes parlats amb el tutor. Aquesta problemàtica pot ser 
provocada per la falta de confiança en la relació entre alumne i professor o la manca de 
formació d’aquest darrer. S’ha de considerar que la tipologia de temes tractats, si fem la 
comparativa amb els professionals, són més íntims, fet que requereix una major 

. Tot i requerir més esforços, el percentatge d’opinions afirmatives és 
superior si el confrontem amb el de la pregunta antecedent.   

La majoria de 
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La majoria de 
vegades no 
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21,2% 3,0% 3,0% 

Idoneïtat dels temes personals tractats a tutories. 

Els alumnes de grau mitjà opinen majoritàriament que els aspectes parlats amb el tutor són 
Figura  19). Únicament un 4,5% del total d’estudiants 
alguns o tots els temes relacionats amb la temàtica.  Aquest percentatge 
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temes professionals tractats a les tutories de grau superior.  

mitjançant l’acció tutorial, es tracten diversos temes 
Per comprovar la seva idoneïtat es va formular una qüestió similar a l’anterior. Amb 

18). Tot i això hi ha 
majoritàriament o 

Aquesta problemàtica pot ser 
ança en la relació entre alumne i professor o la manca de 

formació d’aquest darrer. S’ha de considerar que la tipologia de temes tractats, si fem la 
que requereix una major proximitat en 
percentatge d’opinions afirmatives és 

 

Els alumnes de grau mitjà opinen majoritàriament que els aspectes parlats amb el tutor són 
4,5% del total d’estudiants d’aquest nivell 

Aquest percentatge 
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és similar el que reflectia les mateixes opcions en la pregunta anterior. La semblança fa pensar 
que quan la tasca tutorial no acaba de funcionar
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68,2% 

 

Figura  19. Idoneïtat dels teme

  Més de tres quartes parts dels estudiants de grau superior afirmen que els temes tractats són 
els adients (veure Figura  20
obtinguts a nivell de centre. També ha augmentat l’opinió cont
bastant polaritzat. Això posa de manifest que les tutories o són enriquidores o inefectives dins 
aquest nivell. Fent la comparativa de resultats amb els de la pregunta anterior, s’ha pogut 
observar que el percentatge de 
temes personals era més elevat 
alhora d’establir relacions de
principalment als conceptes més íntims. 
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Figura  20. Idoneïtat dels teme
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és similar el que reflectia les mateixes opcions en la pregunta anterior. La semblança fa pensar 
no acaba de funcionar afecte a tots els temes per igual.
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27,3% 3,0% 1,5% 

Idoneïtat dels temes personals tractats a les tutories de grau mitjà. 

parts dels estudiants de grau superior afirmen que els temes tractats són 
20). Aquesta proporció és un 4,6% superior respecte els resultats 

obtinguts a nivell de centre. També ha augmentat l’opinió contraria, fet que planteja un escenari 
bastant polaritzat. Això posa de manifest que les tutories o són enriquidores o inefectives dins 
aquest nivell. Fent la comparativa de resultats amb els de la pregunta anterior, s’ha pogut 

rcentatge de persones que creien majoritàriament o totalment ina
temes personals era més elevat que en els professionals. Això pot ser degut a les
alhora d’establir relacions de major confiança entre docents i alumnat, fet que afect

t als conceptes més íntims.    
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Idoneïtat dels temes personals tractats a les tutories de grau superior. 
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és similar el que reflectia les mateixes opcions en la pregunta anterior. La semblança fa pensar 
afecte a tots els temes per igual.     

 
s personals tractats a les tutories de grau mitjà.  

parts dels estudiants de grau superior afirmen que els temes tractats són 
4,6% superior respecte els resultats 

fet que planteja un escenari 
bastant polaritzat. Això posa de manifest que les tutories o són enriquidores o inefectives dins 
aquest nivell. Fent la comparativa de resultats amb els de la pregunta anterior, s’ha pogut 

majoritàriament o totalment inadequats els 
Això pot ser degut a les dificultats 

t, fet que afecta 

 
s personals tractats a les tutories de grau superior.  
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  Per poder reafirmar l’opinió  ge
va creure necessari elaborar les dues preguntes de continuació. En la primera es va qüestionar 
a l’enquestat si trobava profitoses les trobades amb el tutor.
possibles respostes, iguals que les de les preguntes anterior, de les quals n’havia d’escollir 
una. L’opció majoritàriament resposta
majoria de vegades és enriquidora per
contestes de la segona pregunta, s’observa que el percentatge de persones que tenen una 
visió negativa de les tutories i de l’atenció/acompanyament del tutor és molt similar. Això fa 
pensar que la dedicació i implicació del tutor siguin aspectes determinants per aconseguir que 
l’activitat sigui profitosa per l’alumnat
   

Figura  21. Consideració de l’

  L’opinió dels alumnes de grau mitjà segueix la mateixa tònica observada 
centre, amb l’única diferència que augmenta l’opció majoritàriament afirmativa i disminueix la 
negativa (veure Figura  22). Aquesta millora pot ser deguda a la
l’acció tutorial dins el procés d’aprenentatge. Fet que és valorat de forma positiva per part de 
l’alumnat. Si fem la mateixa comparativa
segueixen reafirmant les idees exp
 

Figura  22. Consideració de

   
    Els estudiants de grau superior són els que en major percentatge troben profitoses les 
tutories personals que realitzen, si fem la comparativa amb els resultats recollits al conjunt del 
centre (veure Figura  23). Pel contrari
negatives. Aquesta distribució és semblant
l’atenció/acompanyament del tutor personal. 
que els docents s’involucren menys 
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inió  general que tenien els alumnes envers les tutories personals es 
va creure necessari elaborar les dues preguntes de continuació. En la primera es va qüestionar 
a l’enquestat si trobava profitoses les trobades amb el tutor. Es varen proporcionar quatre
possibles respostes, iguals que les de les preguntes anterior, de les quals n’havia d’escollir 

opció majoritàriament resposta va ser l’afirmativa, seguida dels que opinen que la 
majoria de vegades és enriquidora per a ells (veure Figura  21). Si fem la comparativa amb les 

egunta, s’observa que el percentatge de persones que tenen una 
visió negativa de les tutories i de l’atenció/acompanyament del tutor és molt similar. Això fa 

ó i implicació del tutor siguin aspectes determinants per aconseguir que 
tat sigui profitosa per l’alumnat.  

Consideració de l’alumnat envers l’aprofitament de les tutories.     

grau mitjà segueix la mateixa tònica observada en la visió global de 
centre, amb l’única diferència que augmenta l’opció majoritàriament afirmativa i disminueix la 

Aquesta millora pot ser deguda a la importància que se li dóna a
l’acció tutorial dins el procés d’aprenentatge. Fet que és valorat de forma positiva per part de 

Si fem la mateixa comparativa, duta a terme amb els resultats generals del centre
reafirmant les idees exposades en el paràgraf anterior.   

Consideració dels alumnes de grau mitjà envers l’aprofitament de les tutories.  

Els estudiants de grau superior són els que en major percentatge troben profitoses les 
que realitzen, si fem la comparativa amb els resultats recollits al conjunt del 

Pel contrari, també és on s’obté la mitjana més elevada
Aquesta distribució és semblant a la de la pregunta on es qüestionava

acompanyament del tutor personal. Les contestes rebudes també pos
que els docents s’involucren menys en aquest grau, respecte el mitjà.     
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vers les tutories personals es 
va creure necessari elaborar les dues preguntes de continuació. En la primera es va qüestionar 

Es varen proporcionar quatre 
possibles respostes, iguals que les de les preguntes anterior, de les quals n’havia d’escollir 

va ser l’afirmativa, seguida dels que opinen que la 
Si fem la comparativa amb les 

egunta, s’observa que el percentatge de persones que tenen una 
visió negativa de les tutories i de l’atenció/acompanyament del tutor és molt similar. Això fa 

ó i implicació del tutor siguin aspectes determinants per aconseguir que 

 
 

en la visió global de 
centre, amb l’única diferència que augmenta l’opció majoritàriament afirmativa i disminueix la 

mportància que se li dóna a 
l’acció tutorial dins el procés d’aprenentatge. Fet que és valorat de forma positiva per part de 

duta a terme amb els resultats generals del centre, es 

 
vers l’aprofitament de les tutories.    

Els estudiants de grau superior són els que en major percentatge troben profitoses les 
que realitzen, si fem la comparativa amb els resultats recollits al conjunt del 

més elevada d’opinions 
a la de la pregunta on es qüestionava 

posen de manifest 
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Figura  23. Consideraci
 

  La segona qüestió formulada va està enfocada 
comunicació i relació amb el tutor.
amb el tutor era molt bo i una tercera part del total el van definir com a bo (veure
Tot i obtenir aquests bons resultats
consideren regular o dolent. 
que opinen que l’atenció/acompanyament per
petita variació a l’alça en aquesta darrera. 
d’alguns alumnes respecte la relació durant el desenvolupament de la tasca
la convivència a l’escola.    
           

Figura  24. Valoració de la comunicació i 
 
  L’opinió recollida dels estudiants de 
comunicació durant la tasca tutorial
tracte que té amb el tutor i disminueix el 
si fem la comparativa amb els resultats obtinguts a ni
persones que han respost les dues opcions més negatives amb les que han determinat que no 
se sentien ben acompanyades 
deguda a la no diferenciació d’activitats d’alguns alumnes, comentada anteriorment. 
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Consideració dels alumnes de grau superior envers l’aprofitament de les tutories.

La segona qüestió formulada va està enfocada a copsar el parer de l’alumnat en
comunicació i relació amb el tutor. Més de la meitat dels alumnes varen afirmar que el tracte 

i una tercera part del total el van definir com a bo (veure
bons resultats, encara hi ha un petit percentatge d’alumnes que el 

consideren regular o dolent. Si fem la suma d’aquestes dues dades i les co
tenció/acompanyament per part del docent no és l’adequat

petita variació a l’alça en aquesta darrera. Això pot ser produït  per la manca de diferenciació 
respecte la relació durant el desenvolupament de la tasca tutorial i la resta de 

Valoració de la comunicació i la relació amb el tutor personal.   

dels estudiants de grau mitjà mostra que en general hi ha una bona relació i 
comunicació durant la tasca tutorial (veure Figura  25). Cap alumne defineix com a dolent

i disminueix el percentatge de persones que el valoren com a regular
si fem la comparativa amb els resultats obtinguts a nivell de centre. Si es confronta
persones que han respost les dues opcions més negatives amb les que han determinat que no 

des pel tutor s’observa que hi ha una petita variació. Aquesta pot ser 
d’activitats d’alguns alumnes, comentada anteriorment. 
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vers l’aprofitament de les tutories. 

copsar el parer de l’alumnat envers la 
Més de la meitat dels alumnes varen afirmar que el tracte 

i una tercera part del total el van definir com a bo (veure Figura  24). 
encara hi ha un petit percentatge d’alumnes que el 

Si fem la suma d’aquestes dues dades i les comparem amb els 
part del docent no és l’adequat, observem una 

la manca de diferenciació 
tutorial i la resta de 

 

mostra que en general hi ha una bona relació i 
. Cap alumne defineix com a dolent el 

percentatge de persones que el valoren com a regular, 
vell de centre. Si es confronta la suma de 

persones que han respost les dues opcions més negatives amb les que han determinat que no 
pel tutor s’observa que hi ha una petita variació. Aquesta pot ser 

d’activitats d’alguns alumnes, comentada anteriorment.   
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Figura  25. Valoració dels alumnes de grau mitjà respecte la 
personal.  

  En les contestes dels alumnes de grau superior s’observa un major diversitat d’opinions 
respecte els resultats de la resta del centre (veure 
determina que la seva comunicació i relació amb el tutor és regular o dolenta. 
provocat possiblement per la major complexitat de les relacions
rellevància que se li dóna a
dedicació i implicació, es provoca que un nombre més elevat d’alumnes no tinguin un bon 
tracte amb el tutor.    
 
 

Figura  26. Valoració dels alumnes de grau superior respecte la comunicació i la relació am
tutor personal. 

  La última qüestió proposada a l’enquesta va ser de resposta oberta per tal que tothom pogués 
realitzar els comentaris que cregués oportuns sobre la temàtica. 
persones participants ha realitzat algun tipus de comen
els següents: 

- La necessitat d’un major nombre de tutories. 
- La sol·licitud de canvi de tutor. 
- L’agraïment de la feina
- La importància de les tutories dins el sistema pedagògic del centre. 
- La proximitat en el tracte entre alumnes i tutors. 
- La significació que el tutor impartís alguna assignatura dins el cicle

millor seguiment dels
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Valoració dels alumnes de grau mitjà respecte la comunicació i la relació amb el tutor 

En les contestes dels alumnes de grau superior s’observa un major diversitat d’opinions 
els resultats de la resta del centre (veure Figura  26). Més d’un 13%

determina que la seva comunicació i relació amb el tutor és regular o dolenta. 
provocat possiblement per la major complexitat de les relacions. Si a això se li

a aquesta acció dins el nivell, la qual es deriva en una
provoca que un nombre més elevat d’alumnes no tinguin un bon 

Valoració dels alumnes de grau superior respecte la comunicació i la relació am

qüestió proposada a l’enquesta va ser de resposta oberta per tal que tothom pogués 
realitzar els comentaris que cregués oportuns sobre la temàtica. Només el 26% de les 
persones participants ha realitzat algun tipus de comentari. Els principals temes comentats són 

La necessitat d’un major nombre de tutories.  
de canvi de tutor.  

ina realitzada.  
La importància de les tutories dins el sistema pedagògic del centre.  

en el tracte entre alumnes i tutors.  
que el tutor impartís alguna assignatura dins el cicle,

s tutorats.      

55,9%

7,4%

0,0%

Sí, molt bona 

Sí, bona 

Regular 

No 

56,1%

10,6%

3,0%

Sí, molt bona 

Sí, bona 

Regular 

No 

                                                         27 

 
comunicació i la relació amb el tutor 

En les contestes dels alumnes de grau superior s’observa un major diversitat d’opinions 
Més d’un 13% d’estudiants 

determina que la seva comunicació i relació amb el tutor és regular o dolenta. Aquest fet és 
se li suma la menor 

es deriva en una menor 
provoca que un nombre més elevat d’alumnes no tinguin un bon 

 
Valoració dels alumnes de grau superior respecte la comunicació i la relació amb el 

qüestió proposada a l’enquesta va ser de resposta oberta per tal que tothom pogués 
Només el 26% de les 

tari. Els principals temes comentats són 

, per poder fer un 
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6. Perspectiva dels antics alumnes  

  Es va creure necessari valorar què recorden els antics alumnes d’aquesta activitat i quina 
opinió en tenen després d’uns anys. També es va voler analitzar si hi havia hagut algun tipus 
de canvi metodològic en l’acció tutorial. Per poder fer la comparativa es van adoptar els 
mateixos conceptes marcats en l’apartat de perspectiva dels alumnes.   

- Valoració global. 
- Freqüències de realització. 
- Idoneïtat dels temes tractats. 
- Relació amb el tutor personal.  
- Altres comentaris al respecte.   

 

6.1 Selecció i elaboració dels instruments  

  Per poder recollir l’opinió d’aquest grup de persones s’optà per realitzar una enquesta, similar 
a la que s’havia utilitzat per enquestar als alumnes. Es trià aquest instrument perquè facilita la 
comparativa de respostes i requereix poc esforç per part de les persones col·laboradores, en 
comparació amb una entrevista. El darrer aspecte es va valorar de forma important, ja que la 
majoria dels participants estan en actiu dins el sector agrícola o forestal i disposen de poc 
temps lliure.  
  Per agilitzar la realització del qüestionari es va difondre a través de Google forms. Aquesta 
plataforma digital permet dur a terme l’enquesta des del mòbil, de forma senzilla i en qualsevol 
moment, fet molt valorat per les persones que van col·laborar.   
  L’instrument realitzat segueix la mateixa estructura de punts mencionats en l’apartat anterior. 
El qüestionari s’inicià amb una pregunta per entrar en contacte amb l’enquestat, sobre la 
formació que havia realitzat a l’escola. Seguidament es plantejaren les qüestions relacionades 
directament amb la temàtica fins un total de deu.  
  Per poder verificar de forma clara la visió que tenien els antics alumnes sobre les tutories 
personals es va adoptar una estratègia de control. Aquesta es basa en la comparativa de les 
respostes obtingudes a la pregunta dos i les obtingudes a les qüestions vuit i nou. La darrera, a 
diferència de la resta, es va plantejar com una pregunta de resposta oberta perquè la persona 
pogués aportar tots els comentaris que cregués oportuns sobre la temàtica tractada.      
  L’estructura i les qüestions realitzades a l’enquesta es poden trobar a l’annex 4 “Enquesta als 
antics alumnes”.   
 

6.2 Resultats obtinguts  

  L’enquesta proporcionada als antics alumnes va ser contestada per 12 persones de les quals 
dues havien cursat grau mitjà, quatre grau superior i la resta els dos nivells anteriors. No va ser 
una mostra gaire gran, ja que aquestes persones no disposen de molt temps a causa de la 
seva elevada càrrega laboral.  
  Fent l’anàlisi global de les diferents preguntes, únicament s’han observat petits canvis 
respecte a les opinions aportades pels alumnes que actualment estan cursant la formació. 
  El primer que ressalta és la contesta d’un enquestat en la qual valorava com excessiu el 
nombre de tutories realitzades. El fet de ser una resposta tan atípica dins el total d’enquestes 
realitzades va dur a analitzar la resta de preguntes per tal de poder estimar que l’havia fet 
decantar-se per aquesta opció. Amb l’observació de les altres contestes proporcionades, es va 
detectar que la relació i la comunicació amb el tutor no era bona i els temes tractats en les 
tutories eren inadequats. Això posa de manifest la necessitat del canvi de tutor quan no hi ha 
feeling entre aquest i l’alumne. Si no es produeix aquesta acció, la tutoria personal es 
converteix en una pèrdua de temps i de recursos. 
  La regularitat amb la qual es realitzen les tutories personals és un altre aspecte on s’han 
observat canvis amb el pas dels anys. En la contesta dels antics alumnes s’exposa que el 
nombre de tutories durant el curs era més elevat, si el comparem amb els resultats obtinguts en 
l’enquesta dels actuals estudiants. Aquest fet pot ser degut a la circumstància que abans hi 
havia establerta una franja horària per realitzar aquest tipus d’acció tutorial dins les hores 
lectives. Amb la major imposició del currículum per part de l’administració, aquesta activitat es 
va haver de substituir per altres. Tot i tenir una hora preestablerta la durada de les trobades 
entre alumnes i professors era similar o fins i tot inferior, probablement degut a la major 
regularitat. 
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  Respecte a l’adequació dels diversos temes professionals i personals treballats en el 
desenvolupament de les tutories, s’ha observat que els antics alumnes tenen un record no tan 
bo dels temes tractats, en comparació amb els estudiats actuals. Seguint la mateixa tònica de 
la temàtica anterior, els antics alumnes no denoten tan profitoses les tutories realitzades com 
els estudiants actuals i tampoc manifesten una comunicació i relació tan bona amb el tutor. 
Aquest fet pot ser degut a la millora de la tasca docent a l’hora de realitzar aquesta activitat o el 
canvi de perspectiva de les persones al llarg dels anys.  
  Els resultats obtinguts en les diferents qüestions es poden consultar a l’annex 5 “Resultats de 
l’enquesta als antics alumnes”.  
  

7. Conclusions  

  El present treball s’ha desenvolupat a partir de l’opinió aportada per les diferents parts que 
intervenen en la pràctica de les tutories personals. Després d’efectuar l’anàlisi dels resultats 
obtinguts se n’extreu una conclusió primordial:  
  La tutoria personal ofereix una manera d’exercir la formació amb molts elements d’èxit.  
  Els docents defineixen aquest tipus d’acció tutorial com una activitat que permet establir 
vincles propers i de confiança amb els alumnes. El cos de professorat ho valora com una tasca 
molt beneficiosa dins la formació, tot i que hi ha petites variacions sobre el grau d’importància 
que se li atribueix dins el procés d’aprenentatge. Aquest està molt relacionat amb la implicació i 
disponibilitat del professor i el nivell on aquest imparteix de tutor. En tots els nivells s’observa 
una gran disparitat, entre docents, en la regularitat d’impartició de l’acció tutorial. Respecte a la 
diferència entre nivells, en el grau superior, el fet de tenir un alumnat de major edat i més 
maduresa, fa que una part del professorat estimi que la necessitat de desenvolupar l’acció 
tutorial és menor. Aquesta consideració és refusada pels estudiants, els quals demanden una 
major atenció/acompanyament  de la que s’està duent a terme actualment. Si la relació amb el 
tutor és bona, l’alumnat  no defineix en cap ocasió que el nombre de tutories realitzades sigui 
excessiu. Aquest fet permet apreciar la importància i la necessitat de l’activitat per part dels 
estudiants. 
  Les trobades entre alumnes i professors no han de ser excessivament llargues sinó seguir 
una regularitat en el temps. La constància en l’acompanyament és un aspecte molt valorat pels 
estudiants, però al no ser una activitat curricular ni definida dins l’horari lectiu molts docents 
donen prioritat a altres abans que aquesta.  
  Pel seu desenvolupament es marquen un seguit d’objectius que es poden agrupar en 
professionals i personals. Aquests són treballats a les tutories amb diferents graus d’idoneïtat, 
segons l’opinió de l’alumnat. Entre els estudiants de grau superior es manifesta una opinió més 
polaritzada, en comparació amb el grau mitjà, sobre la idoneïtat de les diferents temàtiques 
tractades a les tutories. Fet que pot ser degut a la major complexitat de les relacions entre 
professors i alumnes. La implicació del tutor és un aspecte determinant perquè les temàtiques 
tractades siguin profitoses.  
  Analitzant l’opinió dels antics alumnes s’observa que aquests tenen una percepció menys 
bona de les tutories, respecte els estudiants actuals. Aquest canvi pot ser degut a la millora de 
la tasca tutorial o el canvi de perspectiva sobre aquesta activitat amb el pas dels anys.  
  Tot i ser una acció que requereix bastantes hores de dedicació i desgast mental per part del 
professorat, els efectes que genera sobre l’alumnat són àmpliament satisfactoris. Com tota 
activitat on intervingui una relació entre persones n’hi ha d’exitoses i altres que fracassen. El 
percentatge d’aquestes últimes s’ha d’intentar reduir amb una major implicació, dedicació, 
rotació i formació del professorat. Tot i  les petites necessitats de millora, aquest sistema 
d’acció tutorial és un element fonamental per l’escolta i l’acompanyament de l’alumne en l’etapa 
d’aprenentatge, i permet que la mateixa persona s’inculqui un seguit de valors propis que 
l’ajudin a seguir creixent personalment i professionalment, anys després d’haver finalitzat els 
estudis.  
  Actualment estem en una societat ràpida i canviant on es genera un gran volum d’incerteses, 
de les quals els adolescents no en queden al marge. Cada alumne és una vida diferent i 
requereix una atenció acurada i prou individualitzada, per tal que pugi desenvolupar-se en ella 
de la forma més satisfactòria. 
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