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“L'èxit no s'aconsegueix només amb qualitats 
especials. És sobretot un treball de constància, de 
mètode i d'organització.” 

Thomas John "Tom" Sargent 

 

 

 

1. Introducció 

1.1. Motivació personal 

Abans d’entrar en matèria m’agradaria explicar la meva relació amb l’agenda. Quan cursava els 
diferents cursos de secundària no donava gaire importància a l’agenda, més aviat la oblidava 
sovint a casa ja que confiava prou en la meva memòria. Malgrat això alguna vegada vaig 
oblidar dates importants com l’entrega d’algun treball o la data d’un examen.  

Durant l’últim curs de batxillerat vaig entrar com a monitor a un centre d’esplai del barri de Sant 
Andreu. Allà, el fet de no tenir agenda, em va suposar alguns problemes d’organització, ja que 
hi havia moltes tasques i de molt diferents. El fet de no tenir totes les meves obligacions 
centralitzades en un únic lloc feia que sovint no tingués temps per a tot. 

Més endavant, en el mateix esplai, vaig començar a tenir càrrecs de responsabilitat on era 
necessari, a nivell legal, de portar al dia diferents documentacions, sol·licituds de subvencions, 
etc. És llavors quan vaig decidir començar a utilitzar l’agenda del mòbil per organitzar el meu 
temps. Amb els anys he anat aprenent a utilitzar-la de forma eficient i això m’ha ajudat a ser 
més responsable de les coses que depenen de mi. 

En resum, durant tot aquest temps he passat de no utilitzar l’agenda a utilitzar-la, fins hi tot, de 
forma vehement. Això es deu a que va haver un moment on vaig tenir la necessitat d’organitzar 
el meu temps per poder fer una cosa que em motivava.  

1.2. Presentació 

Aquest treball de fi de màster del Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes està 

relacionat amb el tema introduït en l’apartat anterior. 

Una de les principals mancances que veig actualment al meu centre de pràctiques és la 
utilització que donen a l’agenda els alumnes d’ESO, sobretot en els primers cursos. El mal ús 
de l’agenda que fan alguns alumnes repercuteix en els seus resultats acadèmics. Això ens ha 
de fer dubtar sobre si realment són mals estudiants o és que simplement ningú els ha ensenyat 
a utilitzar les eines adequades.  

Segons la meva experiència, per intentar cercar una solució cal incidir en dos hàbits: el primer 
és mantenir una agenda ordenada i al dia i el segon és consultar l’agenda de forma diària i en 
els moments adequats.  

Assolir aquests objectius és un treball de fons que es durà a terme des de la programació de 
l’acció tutorial per al primer cicle de l’ESO. Aquí hi intervindran tant l’equip docent com les 
famílies dels alumnes i els propis joves. 
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1.3. Desenvolupament del treball 

Aquest treball es desenvolupa entorn a quatre eixos: la coneixença i l’observació de l’alumnat, 
la definició del problema, l’aprofundiment en una base teòrica sòlida i la programació d’un pla 
per tal de solucionar el problema. 

Per observar a l’alumnat s’ha fet un qüestionari per detectar com utilitzen l’agenda i quins 
hàbits d’estudi tenen. També s’ha fet un experiment d’observació que ha afegit més informació 
rellevant per al cas que ens ocupa. Gràcies a això s’ha pogut identificar el problema de forma 
més adequada. Cal dir que aquest qüestionari ha estat validat per un pedagog i pel tutor del 
pràcticum. 

A l’hora de definir el problema s’han utilitzat les diferent aportacions que s’han extret de les 
conclusions de l’observació. També s’ha començat a esbossar les primeres línies de la solució 
al problema. Finalment s’han detallat els objectius que vol assolir el treball i els del material 
docent que s’hi desenvolupa. 

A l’apartat on s’aprofundeix en la base teòrica es tracten temes d’organització del temps, l’acció 
tutorial, l’ensenyament de tècniques d’estudi i la participació de les famílies en el centre 
educatiu. S’han escollit aquests temes per què dins de l’acció tutorial, tant el docent com les 
famílies, ha d’ajudar als seus alumnes a ser eficients en la seva tasca, l’estudi. Per aconseguir-
ho els docents han de conèixer bé el concepte de temps, les estratègies d’organització del 
temps d’estudi, etc. a l’hora de transmetre-ho i ajudar als propis alumnes i a les seves famílies. 

Finalment s’ha desenvolupat una solució al problema. Una programació de sessions de tutoria, 
vinculades a unes tasques de tot l’equip docent i de les famílies dels alumnes que tenen per 
objectiu assolir  durant el primer cicle de l’ESO la competència d’utilitzar l’agenda i organitzar-
se el temps de forma eficient.  
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2. Definició i context del problema 

Per definir i acotar amb precisió el problema al que ens volem enfrontar és necessari entendre 
la situació actual de l’institut on he realitzat les pràctiques, cal observar les deficiències que hi 
ha i cal buscar una solució eficient per a una d’elles. Evidentment, per solucionar aquest 
problema, hem de marcar els objectius que volem assolir amb aquest treball. En aquest apartat 
treballarem totes aquestes incògnites.  

2.1. Situació del Centre de pràctiques 

L’institut on he realitzat les practiques és un centre públic situat en un barri obrer de la ciutat de 
Barcelona. Té un equip de aproximadament uns 50 professors i dóna servei als quatre cursos 
de l’ESO i als dos de batxillerat en les especialitats de “Científic i Tecnològic” i el d’“Humanitats 
i Ciències Socials”. 

Disposa de tres línies a l’ESO i dues al Batxillerat, però, per tal de compensar la falta d’aules al 
barri, entre quatre escoles habiliten una classe més per cada curs. Aquest any aquest “bolet” 
està al curs de 1r d’ESO. A més a més, l’escola té un programa d’acolliment per a ajudar als 
estudiants de 1r d’ESO a adaptar-se al canvi que hi ha entre l’educació primària i la secundària. 
Per fer-ho es crea una classe més a 1r d’ESO per poder treballar totes les assignatures i les 
tutories amb grups més reduïts. Això fa que a primer d’ESO hi hagi cinc classes en comptes de 
les tres que s’han comentat anteriorment.  

És un centre que no té por als canvis i a la innovació educativa. Sempre que té la oportunitat 
intenta avançar cap l’èxit educatiu. Un dels exemples que mostren aquesta característica del 
centre és que ha participat del programa 1x1 i ara segueix treballant amb l’Educat2.0. També 
va participar en un programa que afavoria l’adequació d’un espai per convertir-lo en una 
biblioteca i donava recursos materials i econòmics per a muntar-la i mantenir-la. L’últim 
exemple que m’agradaria destacar és el servei de mediació que han creat per ajudar als 
estudiants i professors a conviure en un clima adequat.   

Segons el que he pogut observar en l’àmbit que tracta aquest treball, en el centre de pràctiques 
tots els alumnes disposen d’una agenda escolar i d’un Google Calendar de classe compartit on 
s’apunten els deures i les dates importants de les assignatures, però recurrentment hi ha 
alumnes que no utilitzen aquestes eines de forma adequada. També he pogut sentir molts 
alumnes que comentaven amb els professors que no havien tingut temps de fer el treball, 
encarregat des de feia més de dues setmanes, durant la tarda anterior amb la conseqüent 
resposta del professor: “Us heu de planificar bé el temps! No pot ser que tot ho deixeu per fer a 
última hora!”. 

2.2. Detecció d’una necessitat 

Com s’ha dit en l’últim apartat els alumnes tenen problemes a l’hora de portar els deures i 
treballs al dia. En primer moment es podria considerar que els alumnes no són prou 
responsables amb la seva feina o que simplement ho deixen tot a últim moment, tot i això segur 
que hi ha altres causes. 

Com a docents hem de fer autocrítica i pensar en canviar les coses que estem fent malament o 
que simplement no estem fent. En aquest cas detecto que hi ha un element principal que no 
s’està tenint en compte que es resumeix en una pregunta: Hem ensenyat als nostres alumnes a 
planificar el seu temps? I la resposta és no. 

En els plans d’adaptació a l’ESO que té el meu centre de pràctiques trobo a faltar un cert 
èmfasi en una cosa tant prioritària en la vida adulta com és l’organització del temps. Una de les 
competències bàsiques que es treballen transversalment a l’ESO és la competència d’aprendre 
a aprendre i una de les bases per poder aprendre a aprendre és ser conscients del temps i dels 
seus límits. Per tant, crec que és necessari treballar la gestió del temps amb els alumnes 
d’ESO des del primer dia que arriben a l’institut. 
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En resum, els alumnes del centre on he realitzat el pràcticum no han rebut formació en l’àmbit 
de la gestió del temps i això els penalitza alhora de desenvolupar-se com a bons estudiants. 
Crec que és necessari, sobretot durant el primer curs de l’ESO, que els alumnes rebin formació 
i ajuda en aquest aspecte.  

2.3. On podem actuar per solucionar-ho?  

Abans de tractar el com, cal veure en quins àmbits de la vida dels nostres alumnes es pot 
actuar per tal de millorar l’organització del temps del que disposen. Els tres grans àmbits són la 
societat, l’escola i la família. En la societat, com a docents, no tenim possibilitat d’interferir per 
millorar aquest aspecte, en canvi, el treball amb la família és un vincle necessari i molt 
productiu. Finalment, on si que podem actuar sense cap impediment, és en l’institut, on podem 
treballar tant en la tutoria com en els equips docents que treballen amb un grup d’alumnes. 

2.3.1. Tutoria 

En l’àmbit de l’escola hi ha un recurs d’una hora a la setmana de tutoria amb els alumnes. En 
aquesta hora s’han de treballar infinitat de temes relacionats amb l’escola, el barri, la vida... 

Si dediquem algunes d’aquestes sessions a ajudar a l’alumnat a aprendre a planificar el seu 
temps, a la llarga serà temps guanyat en totes i cadascuna de les assignatures. Aquestes 
sessions es podrien planificar durant el primer curs d’ESO, dins del pla d’adaptació al centre 
dels alumnes que arriben de l’educació primària, amb el que les tutories són d’uns diset 
alumnes i es pot treballar amb més proximitat a l’alumne.  

Crec que és un àmbit poc pràctic per que no te matèria pròpia, per tant, la tutoria no pot ser per 
si sola l’única de les eines que s’utilitzin en el context de l’escola. Cal una vessant més pràctica 
i experimental de tot allò que es vagi treballant.  

2.3.2. Actuació de l’equip docent 

Seguint dins de l’àmbit de l’escola, la vessant pràctica i experimental comentada anteriorment 
caldria trobar-la dins de cadascuna de les assignatures del centre. És a dir, tot l’equip docent 
hauria de fer-se seva una metodologia per tal d’homogeneïtzar els inputs que reben els 
estudiants per tal de que identifiquin el “perquè” de la necessitat d’apuntar una informació a 
l’agenda. 

L’equip docent del centre està acostumat a treballar transversalment alguns projecte d’àmbit 
lingüístic i tecnològic a nivell de centre, per tant no seria un gran sobreesforç per als professors 
treballar per millorar aquest aspecte tan important per al desenvolupament de la persona. 

La implicació de l’equip docent és clau per al consecució dels objectius de qualsevol projecte 
transversal. I això es encara més necessari si es tracta d’una competència bàsica com la 
d’aprendre a aprendre que a vegades pot semblar intangible o inassolible. Amb un petit esforç 
coordinat es pot arribar a assolir fites extraordinàries.  

2.3.3. Actuació amb les famílies 

L’únic àmbit d’actuació fora del centre és en les famílies. Igual que en l’educació en general, les 
famílies poden participar activament en projectes de l’escola. Amb una actuació conjunta dins i 
fora de l’escola, a casa i a l’aula, es poden aconseguir sinergies que millorin l’assoliment dels 
objectius d’aquest treball. 

A través del tutor d’una classe es poden canalitzar unes propostes per tal de treballar 
conjuntament l’ampliació d’alguns materials de les hores de tutoria. Per a un alumne dels 
primers cursos de l’ESO, és necessari tenir referents i exemples; per tant és bo que trobi tant 
als professors i a les seves pròpies famílies utilitzant recursos per organitzar el temps. 
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2.4. Objectius del treball 

M’agradaria definir dos tipus d’objectius en aquest treball. Els objectius que tinc a l’hora de 
realitzar el treball i els objectius que té el material docent que es desenvolupa en aquest 
document. Cal separar aquest dos tipus d’objectius, ja que penso que és necessari tenir 
present en cada moment què es vol aconseguir en cadascun dels apartats d’aquest treball. 

Finalment, dir que els objectius que es plantegen a continuació han sigut redactats de nou, 
respecte als de la proposta del treball, per tal de fer una redacció més pulcra i més ajustada a 
les necessitats que han anant sorgint durant el desenvolupament del treball. 

2.4.1. Objectius del treball 

 Entendre com els alumnes utilitzen l’agenda.  

 Programar material didàctic per treballar l’ús de l’agenda amb l’alumnat d’ESO.  

 Redactar unes bases d’actuació comunes per a tot l’equip docent centrades a utilitzar 
homogèniament l’agenda a totes les assignatures.  

 Redactar unes bases d’actuació per ajudar a les famílies a treballar l’organització 
personal i l’ús de l’agenda amb els seus fills i filles.  

2.4.2. Objectius del material docent  

 Utilitzar l’agenda com a element de gestió del temps en activitats curriculars.  

 Utilitzar transversalment l’agenda fora de les aules per a esdeveniments extra-
curriculars.  

 Consultar l’agenda en els moments adients. 

 Treballar tant amb agenda digital com l’agenda de paper.  

 Personalitzar l’agenda per tal de sentir-se còmode a l’hora de treballar-hi 

 Crear uns codis personals per anotar informació de forma clara a l’agenda. 
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3. Base teòrica   

3.1. L’organització personal 

Per començar la base teòrica sobre organització personal m’agradaria citar un decàleg (de 
Puig, 1992) de l’estudiant: 

1. Procura que es donin de manera òptima les condicions físiques i psíquiques. 
2. Procura estudiar sempre a la mateixa hora. Les hores de més rendibilitat són de 6 a 9 

de la tarda. 
3. Estudia 5 dies a la setmana de manera recular. 
4. Dedica a l’estudi entre una hora i mitja i dues diàriament. Si durant el cap de setmana 

ho vols allargar, pots fer-ho. 
5. Per als primers cursos de secundària amb l’estudi de 10 a 12 hores setmanals n’hi sol 

haver prou. Sempre, però caldrà tenir present la pròpia personalitat. 
6. Abans de començar a estudiar  prepara tot el material que necessitis: llibres, llibretes, 

paper, bolígraf, llapis, diccionari, goma, regle... 
7. Quan t’hi posis decideix l’hora d’acabar o la feina a fer i acompleix el que t’has 

proposat. 
8. Comença per una assignatura o feina que et sigui fàcil o que t’agradi. Quan ja estiguis 

concentrat/da pots dedicar-te a alguna matèria més difícil. Per acabar guarda alguna 
feina de poc esforç. 

9. Estudiar és un hàbit i fins que el tinguis ben assimilat no pots fer excepcions. Arribarà 
un moment que et serà tant familiar com les hores dels àpats. 

10. Estudia poc cada dia en lloc d’estudiar molt en pocs dies.  

En aquest decàleg trobem els punts clau que ha de tenir tot alumne que vulgui ser una persona 
organitzada i productiva. És evident que amb el fet de voler-ho fer no és suficient per tal de 
portar-ho a terme. Cal una feina i formació prèvia per tal de que un alumne sigui competent a 
l’hora d’organitzar el seu temps de manera conscient i amb criteri. 

A continuació descriurem diferents conceptes que ens ajudaran a veure com es poden afrontar 
aquestes fites en el camp de l’organització personal de l’alumnat de l’ESO. 

3.1.1. Concepte de temps  

Per entendre el concepte de temps mirarem que ens diu el Diccionari de la Llengua Catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC). Posteriorment veurem la idea del temps que tenen 
diferents autors que han tractat el tema de la planificació des del punt de vista de l’alumne. 

Segons el DIEC el temps és la forma mental que assumeix l’experiència de la durada i de la 
successió, el temps essent concebut com a transcorrent contínuament i uniformement i mesurat 
per fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com la revolució aparent de l’esfera 
celeste causada per la rotació de la Terra. 

Hi ha dues dimensions contra les quals la nostra capacitat d’entendre els fenòmens 
s’estavellarà sempre: la dimensió de l’infinit i la dimensió de l’etern. El perquè no és gaire difícil 
d’assenyalar: tota experiència se situa de manera inevitable en un espai que acull i un temps 
que ens projecta. Un espai i un temps que se’ns presenten de dues dimensions: la que ens 
ofereix la mateixa natura i la creada en funció de la nostra condició peculiar de persones que 
necessiten sentir-se en un món i que necessiten fer que aquest món bategui a un ritme humà. 
(Collado, 1994) 

L’alumne ha de tenir clara la necessitat de planificar-se. Són múltiples les activitats que ha de 
realitzar: estudi, esport, lleure, etc. Si vol tenir suficient temps per a atendre degudament a tot 
allò que l’interessa no te més remei que organitzar-se. Haurà de preveure i dosificar el temps 
que li dedicarà a les diferents activitats segons els objectius que vulgui aconseguir en 
cadascuna d’elles. Així és probable que no li falti temps.  (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i 
Bisquerra, 1988) 
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Per arribar a comprendre que existeix un temps compartit que és important respectar, s’ha de 
poder acceptar el risc de sortir del propi jo i de l’ara, de les exigències personals i immediates, i 
anar-se apropant als ritmes socials establerts. (Collado, 1994) 

Per tant, quan parlem de temps ens referim bàsicament a: 

 La seva planificació. 

 La seva organització quan ens posem a treballar. 

 A l’autocontrol, és a dir, rendibilitzar-lo al màxim. (Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de 
las Heras i Vallès, i Navarro i Aranda, Mòduls de tècniques d'estudi, 1988) 

L’organització del temps personal és un acte de maduresa que permet configurar de manera 
intel·ligent i intel·ligible la pròpia existència, com a pas primer i inexcusable d’afavorir una millor 
convivència (Collado, 1994) tant a les aules com a la família i a la societat en general. 

3.1.2. Pla de treball eficaç 

Un bon pla de treball ha de tenir les següents tasques: 

Claredat en els objectius: 

 Si es tenen clares les raons per les que hom estudia, llavors la planificació del temps 
d’estudi esdevindrà evident, necessària i tindrà sentit. 

 Al plantejar-se els objectius a aconseguir s’ha de ser realista, evitant ambicions 
ingènues o poca amplitud de mires. 

 Els objectius s’han d’anar revisant per tal d’introduir els canvis necessaris per millorar la 
seva viabilitat. 

Planificació de les etapes: 

 Per estalviar energies i augmentar la rendibilitat és preferible invertir un temps realitzant 
un pla, o fins i tot un organigrama detallat amb les diferents operacions. 

 Aquesta planificació implica una previsió del temps per a cada activitat i una previsió 
dels resultats que s’espera obtindre. 

Realització d’un pla: 

 Quan es té a punt el pla a seguir, s’ha de posar en marxa pas a pas, introduint els 
canvis necessaris per a millorar la viabilitat. 

Avaluació de la tasca: 

 S’han aconseguit els objectius en el grau previst? 

 Els esforços han estat proporcionals als resultats obtinguts? 

 Cal establir mecanismes correctors que disminueixin els errors i que serveixin per 
augmentar la rendibilitat dels següents plans de treball. (Álvarez, Fernández, 
Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

Com es pot veure en la citació anterior, un pla de treball eficaç és quelcom cíclic, viu i amb una 
rectificació contínua per tal d’assolir millors resultats amb el pas del temps. Aquestes tasques 
són molt semblant als processos que utilitzem els docents a l’hora de planificar, realitzar i 
avaluar la nostra feina. També s’utilitzen processos semblants en empreses, entitats socials, 
projectes personals... i en qualsevol àmbit de la vida. 

És necessari per als alumnes aprehendre aquesta metodologia per tal d’esdevenir un adult 
responsable, puntual i amb criteris. Són qualitats i competències necessàries per desenvolupar-
se amb èxit dins del món actual. 
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3.1.3. Distribució del temps 

Abans que un alumnes es posi a organitzar un curs, cal que faci un repàs mental de quina és la 
seva situació personal: capacitat intel·lectual, capacitat d’atenció, memòria, voluntat... És 
fonamental que reflexioni sobre les seves possibilitats abans d’enfrontar-se amb l’estudi. El 
nivell d’exigència propi ha de ser diferent per a aquells que comprenen ràpidament les coses 
però que són incapaços de recordar-les o per a aquells que tenen molta atenció i poca 
capacitat intel·lectual. Saber on hi ha les dificultats els posarà en el camí de superar-les. (de 
Puig, 1992) 

La planificació del temps s’ha de fer a curt termini, horari del mes, quinzena o setmana, i a llarg 
termini amb el calendari del curs, del trimestre o l’avaluació. Cadascú ha de fer la planificació 
que li resulti més útil. A continuació es desenvolupen alguns tipus de distribució del temps: el 
calendari del curs, l’horari de la setmana i la feina setmanal. (de Puig, 1992) 

Pel que fa al calendari de curs va molt bé tenir una perspectiva àmplia per al lliurament de 
treballs, exàmens d’avaluació o finals fixats amb molt de temps, terminis de lectures de llibres, 
presentacions de làmines, llibretes, exercicis o problemes, etc. Amb aquest model és fàcil 
recordar els dies o setmanes crítiques. És bo omplir el calendari amb tota mena de senyals i 
colors que ajudin a comprendre la dificultat d’una prova, un treball, una lectura, etc. (de Puig, 
1992) 

Després del calendari ve la planificació a mig termini, l’horari setmanal. Cal que els alumnes 
facin un pla d’estudi setmanal tan ajustat com puguin a les necessitats que tenen i del temps 
que disposen. Una vegada començat el curs cal que ordenin les assignatures segons la 
dificultat que els suposa per tal de calcular aproximadament el temps diari i/o setmanal que 
necessiten per cadascuna. (de Puig, 1992) 

Evidentment aquestes necessitats aniran variant amb el temps, per tant cal que els alumnes 
segueixin les estratègies comentades anteriorment amb l’objectiu de revisar aquests temps i els 
adeqüin a les noves necessitats que tenen. 

Si els sembla que no tenen prou temps poden estendre les activitats als caps de setmana, 
deixant, però, com a mínim, un matí i una tarda lliures. (de Puig, 1992) 

Han de preveure entre 10 i 12 hores d’estudi en els primers cursos de l’ESO, però no han de 
descuidar muntar l’horari a partir de la resta de compromisos que tenen com l’esport, les visites 
mèdiques, els amics, la família, etc. És molt important acomplir i fer-se seu aquest horari per tal 
d’agafar l’hàbit d’estudi i la puntualitat. 

Una vegada ja s’ha concretat el calendari de curs i l’horari setmanal cal planificar les tasques 
diàries. L’alumne ha de tenir en compte les coses que ha de fer de manera immediata i de la 
dificultat que té en cadascuna d’aquestes tasques. A partir d’aquí pot seguir aquests tres 
consells (de Puig, 1992): 

 Ordena les feines de més a menys urgents. 

 Dins del mateix ordre de prioritat ordena-les de més feixugues a més senzilles. 

 Procura que siguin variades o alternades. No has d’estudiar de manera seguida 
assignatures del mateix àmbit.  

En els apartats següents aprofundirem més en com dissenyar aquests tipus de sessions. 

3.1.4. El descans, l’estat físic i l’estat mental 

Hi ha un factor en tot aquest sistema que fins ara no hem tingut en compte, però que considero 
de vital importància: el descans. Una bona planificació sempre l’ha de tenir en compte per tal 
de millorar les prestacions del temps d’estudi. En aquest apartat hem considerar les condicions 
següents: 

 Una persona jove ha de dormir una mitjana de vuit hores.  
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 Les condicions del descans també influeixen en el rendiment: un llit no excessivament 
tou, portar la roba necessària i el silenci són indispensables. 

 Una alimentació sana i un sopar lleuger són bons amics d’una dormida sense 
entrebancs. (de Puig, 1992) 

En quant al descans, cal destacar el que l’humà segueix aprenent durant el son. L’activitat 
mental és molt menor, però no s’interromp totalment durant el son. El cervell segueix treballant 
a nivell inconscient mentre dormim i això ajuda a estructurar i sedimentar allò que s’ha estudiat 
el dia anterior. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

També cal destacar l’esta físic i mental: 

 La salut és fonamental, ja que ningú es pot concentrar en l’estudi si esta malalt o se 
sent dèbil. 

 L’esport, a poder ser a l’aire lliure, és fonamental un o dos dies a la setmana per 
mantenir-se en forma física i mentalment. 

 La respiració ha de ser profunda i pausada ja que facilita l’atenció, la concentració, la 
memòria i la claredat i l’agilitat mental. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 
1988) 

Cal recordar fer, de tant en tant, un descans dins de la pròpia sessió d’estudi. S’han d’anar 
incrementant a mesura que s’allarga la sessió. El canvi d’activitat també sol servir de descans. 
(Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) En el següent apartat aprofundirem més en 
aquest tema. 

3.1.5. Durada del temps d’estudi 

Com tots sabem la concentració dels nostres alumnes no pot  mantenir-se sostinguda en el 
temps. A l’hora de programar l’estudi cal estructurar les sessions de forma conscient i amb uns 
ritmes concrets. 

La durada del temps d’estudi depèn fonamentalment de la capacitat, l’edat i el ritme de treball 
de cadascú i de la feina a realitzar. Fonamentalment serveix el consell que les hores d’estudi 
s’han de fragmentar. (de Puig, 1992)  

En general la duració òptima està entre els 45 i 60 minuts. Aquestes sessions s’aprofiten 
bastant bé, ja que els alumnes no arriben a cansar-se. Les sessions curtes són aconsellables 
per a estudiar aquelles matèries que exigeixen més esforç, per a realitzar un resum, per 
preparar un examen, etc. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

Poden haver sessions més llargues, entre dues i dues hores i mitja. En aquest cas, convé 
començar amb una tasca fàcil per afavorir la concentració, descansar poc i posar-se de ple en 
la matèria més difícil. Finalment, després d’un descans més llarg, exercicis fàcils i finalitzem la 
sessió. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

El descans dins d’aquestes sessions llargues cal distribuir-lo correctament. A continuació 
desenvolupem alguns consells per gestionar-los i aprofitar-los al màxim: 

 No ha de ser gaire llarg perquè desconcentra i dispersa l’atenció. 

 No ha de ser gaire curt perquè no serveix per reposar. 

 Per una hora d’estudi recomanem entre 10 i 15 minuts. 

 Per mitja hora d’estudi recomanem entre 5 i 10 minuts. 

 S’ha d’aprofitar per trencar la tensió. Per intentar-ho podem: 
o Canviar de postura, fer quatre flexions o caminar un xic. 
o Fer algun exercici respiratori o de relaxació. 
o Escoltar o tocar música. 
o Trucar a un amic. 
o Menjar o beure una mica. 
o Dutxar-se. 
o Ordenar l’habitació. (de Puig, 1992) 
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 Si s’acaba una sessió en un punt d’interès, serà més agradable reprendre-la més tard. 

 Convé acabar la sessió amb un repàs general d’allò que s’ha estudiat. (Álvarez, 
Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

 Cal evitar els descansos realitzant tasques que requereixin una certa concentració 
(com els videojocs). 

A unes persones els hi pot anar millor vàries sessions curtes, mentre que d’altres prefereixen 
una sessió llarga. Cadascú ha d’experimentar i organitzar-se de la millor manera per 
rendibilitzar el seu temps d’estudi. 

3.1.6. Per a què serveix una agenda 

Abans d’entrar a veure per a que serveix una agenda crec que és útil llegir la definició que ens 
dona el DIEC: Llibre o quadern en què cada full correspon a un dia o diversos dies de l’any i 
que serveix per a anotar-hi, a fi de no oblidar-les, les coses que una persona ha de fer i altres 
dades. Agenda escolar, agenda electrònica. (Institut d'Estudis Catalans, 2014) 

Queda clar que l’objectiu principal de l’agenda és ser un element de gestió personal del temps 
propi i del temps comú. Actualment, podem trobar agendes de molts tipus: en paper, digitals, 
calendaris d’escriptori, calendaris de paret, de pàgina diària, de pàgina setmanal.  

Les més adequades per als joves són les que tenen una estructura bàsicament setmanal i que 
aporten més possibilitats d’ús que l’estricament corresponent al control del calendari. (Collado, 
1994) Tot i això, actualment hi ha agendes digitals amb les que es pot combinar, compartir i 
gestionar agendes de forma ràpida, neta i actualitzada. 

En resum, l’agenda ha de ser una eina personal i personalitzada de gestió del temps, dels 
encàrrecs i, en definitiva, de la responsabilitat d’una persona. Cadascú pot trobar la seva 
manera i el seu mètode, però, en els temps que ens toca viure, és totalment necessari saber-la 
utilitzar. 

3.1.7. Què s’ha d’anotar a l’agenda? 

En primer lloc les dades personals. A la primera pàgina de les agendes acostumem a trobar un 
full que omplim amb les dades personals. Cal tenir en compte que una llibreta que va quasi 
sempre amb nosaltres i que fa tants camins té probabilitats  de perdre’s en qualsevol moment, 
encara que hom sigui la persona més endreçada del món. (Collado, 1994) 

En segon lloc l’horari, per una banda l’horari que fan a l’escola i, per l’altre, el seu propi horari 
d’activitats extraescolars, esportives, de lleure, temps d’estudi, etc. (Collado, 1994) Crec que és 
bo fer-ho amb llapis, ja que algunes activitats o assignatures poden canviar d’horari.  

A continuació la planificació del curs amb altres informacions que són fixes per a tot el curs com 
avaluacions, lliurament de treballs, visites mèdiques, lectura de llibres, excursions, aniversaris 
d’amics i família, festes de l’escola. En aquest apartat els alumnes podran veure tot el curs d’un 
cop d’ull. (Collado, 1994) 

Posteriorment trobem la clau de volta de les agendes: El dia a dia. Bàsicament el que caldrà 
anotar són el deures escolars i els materials extraordinaris que cal dur a diferents sessions. Es 
important que els nens s’acostumin a fer les anotacions seguin el mateix criteri o format. Cal 
que estableixin quin és el dia que se’ls demanaran les feines acabades. També pot ser 
convenient apuntar tots els detalls referents a la feina que se’ls encarregui o l’avaluació i, si es 
tracta d’una sortida, l’hora i el lloc. (Collado, 1994) 

3.1.8. Quan s’ha de consultar l’agenda?  

Com es desprèn de la pregunta, una agenda plena d’anotacions que ningú consulti de poc 
servirà, per tant cal establir uns criteris de consulta que siguin útils i eficaços per tal que res no 
se’ns escapi. 
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Hi ha tres moments molt importants; aquests són: abans de deixar l’escola per veure què cal 
que ens emportem a casa; un cop a casa abans de començar a fer la feina, i per últim abans de 
fer la cartera per la següent jornada, per veure quines són les coses que cal portar de casa a 
l’escola. (Collado, 1994) 

Cal que facin aquestes consultes dins d’un horari adient, ja que poc els servirà si arriben a 
darrera hora del vespre amb tots els deures per fer o amb les botigues tancades, si cal comprar 
alguna cosa. També cal mostrar la conveniència de consultar l’agenda en començar la 
setmana, el trimestre i també en començar el cap de setmana per organitzar-se més 
adequadament (Collado, 1994) el pla de treball que vulguin desenvolupar. 

3.2. Acció tutorial 

En aquest apartat es tractarà l’acció tutorial des de del punt de vista del docent i del tutor com a 
peça fonamental en el desenvolupament personal dels alumnes. També es treballarà la 
programació de l’acció tutorial i els àmbits de on aquesta es pot intervenir. Finalment veurem 
una eina molt potent per tal de poder recaptar informació dels nostres alumnes i poder 
planificar una intervenció a mica per als diferents grups-classe, el qüestionari. 

3.2.1. El docent 

En el futur, el docent, transmissor de coneixements, anirà deixant pas al docent orientador. La 
seva tasca serà aconseguir en cada moment evolutiu, el desenvolupament més satisfactori de 
les potencialitats personals i possibilitats socials, en funció dels interessos, aptituds i valors. No 
podem obviar que la relació que estableix el mestre o la mestra amb l’alumnat possibilita o 
dificulta un desenvolupament orientat cap a l’autonomia i responsabilitat personal. Les 
característiques que defineixen el perfil del professional de l’educació són (Díez de Ulzurrun 
Pausas i Masegosa Labad, 1996): 

 Un professional coneixedor de la matèria que imparteix. 

 Capaç d’atendre a la diversitat. 

 Capaç de treballar en grup. 

 Que comparteixi la responsabilitat de l’acció tutorial. 

3.2.2. El tutor 

A continuació anomenarem algunes de les qualitats necessàries i alguns aspectes a tenir en 
compte a l’hora de ser un bon tutor (de Serranos García i Olivas Bravo, 1989): 

 Un tutor ha de tenir: Autenticitat, maduresa emocional, bon caràcter, comprensió de si 
mateix, confiança intel·ligent cap als altres, capacitat empàtica, agilitat mental, 
lideratge... 

 El tutor ha d’estar motivat en la seva tasca. 

 Evitar l’efecte Pigmalió: Cal tenir expectatives adequades sobre el grup de tutorands i 
sobre els alumnes individualment. 

 El tutor  ha d’ajustar-se per tenir una actitud positiva cap a tots els alumnes. 

 El tutor ha de transmetre amb claredat, entusiasme i la seva conducta ha d’estar 
orientada a treure el màxim partit dels seus alumnes. 

 Evitar l’efecte aurèola: No s’ha de generalitzar quan un alumne destaca o és conflictiu. 
Cal que es centri en les actuacions i opinions dels fets concrets sense extrapolar a 
altres situacions o àrees. 

 Cal conèixer els diferents estils de lideratge i executar-los adequadament: 
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 Líder autoritari 
Líder democràtic  

o participatiu 

Líder liberal o 
“laissez faire” 

Forma de 
prendre 

decisions 

La política a seguir és 
dictada pel líder. 

La política a seguir és el resultat de 
discussions i decisions de grup. El 
líder participa animant la creativitat 

grupal. 

El líder no participa, 
deixa total llibertat per 

la decisió grupal o 
individual. 

Realització 
de les 

activitats 

Tota l’activitat es 
dictada, pas a pas, 

pel líder. Els 
subjectes ignoren els 
passos següents al 
que estan realitzant. 

En les discussions grupals 
s’esbossen els passos generals cap a 

la meta del grup. Els subjectes 
coneixen l’esquema global de 

l’activitat. El líder suggereix dos o 
més procediments alternatius per 

poder triar el que la majoria vulgui. 

La participació del 
líder es limita a donar 
informació quan se la 

demanen i a 
proporcionar alguns 

materials. 

Distribució 
de tasques 

El líder distribueix les 
tasques i assigna els 

grups de treball. 

El grup distribueix les tasques i es 
deixa llibertat per que els membres 

treballin amb qui vulguin. 

El líder no participa 
en absolut. 

Avaluació 
de les 

activitats 

El líder tendeix a 
“personalitzar” en les 

seves alabances i 
crítiques al treball de 

cada membre. 

El líder tendeix a ser objectiu en les 
seves alabances i crítiques, basant-

se en els fets. Tracta de participar en 
les realitzacions de les activitats com 

un membre més del grup. 

El líder fa pocs 
comentaris 

espontanis, es limita 
a fer-los quan se’ls 

demanen. 

Tipologies de Lewin i Lippt sobre estils de lideratge. 

3.2.3. On intervé l’acció tutorial 

La tutoria ha de formar part de la figura del docent i s’ha d’entendre com un espai on tractar 
temes personalment significatius amb l’objectiu de facilitat l’orientació de l’alumnat (Buscà, et 
al., 2000): 

 L’acció tutorial, l’han d’assumir col·lectivament tots els professors del grup-classe i ha 
de comptar amb la figura del professor tutor del grup com a coordinador, però no únic 
actor, d’aquesta funció 

 Per facilitar i organitzar la tasca tutorial, cal elaborar un programa d’actuació periòdica i 
un programa al llarg del cicle i de l’etapa integrat en el marc dels projectes de centre 
que regeixen la vida escolar. 

 L’acció tutorial ha de cobrir l’àmbit d’orientació personal, acadèmica i professional i s’ha 
d’establir en relació amb l’alumne, considerat individualment, amb el grup-classe i amb 
els pares. 

L’acció tutorial comporta intervenir en tres àmbits: els alumnes, els altres professors i els pares.  

En els alumnes per vetllar pel progrés individual de cadascun i fomentar la interacció social del 
grup. És evident que la intervenció envers els alumnes comporta múltiples activitats i tasques 
amb diversos objectius: per tant, cal seleccionar les estratègies i instruments adequats per a la 
consecució dels resultats òptims. (Estrems i Lladó, 1991) 

Pel que fa als altres professors, cal facilitar el coneixement dels alumnes, individualment i com 
a grup i afavorir la coordinació entre ells. La intervenció d’altres mestres en un mateix grup 
implica la coordinació d’actuacions per part dels tutor. El treball en equip, afavorit a través de 
reunions entre els equips docents facilita la realització de l’acció tutorial. (Estrems i Lladó, 
1991) 

Amb els pares cal intercanviar informació i afavorir la seva participació. Els professors-tutors, 
com a últims responsables dels seus grups han de contribuir en l’organització i promoció de 
vies d’informació i col·laboració de la família dels alumnes, concretament estratègies per 
afavorir l’intercanvi i la participació. (Estrems i Lladó, 1991) 

Els equips de professors han de decidir i programar els aspectes de treball prioritaris per a 
cada nivell que constituiran el conjunt d’accions d’orientació personal, acadèmia i professional, 
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tenint en compte el coneixement de l’entorn personal i social de l’alumnat. La programació i la 
definició d’aquestes activitats constitueix el pla d’acció tutorial del centre, integrat en la 
programació general del centre i sempre en el marc dels projectes educatius. (Buscà, et al., 
2000) 

3.2.4. Com elaborar l’acció tutorial 

Per assolir una programació de l’acció tutorial, es indispensable l’acceptació i el suport del 
claustre. El millor camí per a aconseguir aquest objectiu, és motivar l’equip de professors i la 
resta de persones implicades en el centre, en l’elaboració del procés del programa, i fer que 
treballin activament en ell. (Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de las Heras i Vallès, i Navarro i 
Aranda, Eines per a l'acció tutorial, 1985) 

Cal considerar la programació de l’acció tutorial com a instrument fonamental per facilitar i 
afavorir l’eficàcia en la seva realització. És recomanable l’elaboració d’una programació que 
aprofundeixi i precisi els aspectes essencials i, de manera especial, aquells que poden sugerir 
interpretacions diverses. A títol orientatiu, una programació ha de contemplar (Estrems i Lladó, 
1991): 

 Criteris psicopedagògics que constitueixen la base del model d’acció tutorial. 

 Vies, recursos i pautes organitzatives que afavoreixen i garanteixen la coordinació en el 
centre, etapa i cicles. 

 Àmbit d’intervenció dels tutors. 

 Orientacions i pautes d’actuació. 

 Criteris per a l’adscripció dels tutors. 

 Tasques generals i la seva temporització. 

 Instruments que garanteixen la vehiculació d’informació. 

 Tasques concretes col·lectives i individuals. 

 Organització del temps. 

 Etc. 

Cal remarcar que la programació de l’acció tutorial ha de constituir un instrument que possibiliti 
al professor-tutor intervenir amb èxit envers diversos àmbits d’actuació. Les fases d’elaboració 
d’una pla d’acció tutorial es basen en el mateix procés que qualsevol assignatura, projecte o 
empresa. Cal detectar una necessitat, planificar una acció, executar l’acció i finalment avaluar 
el que s’ha dut a terme. 

S’ha d’iniciar amb una valoració de les necessitats dels destinataris als quals va adreçat. 
Aquesta detecció inicial de necessitats implica establir la diferència existent entre la realitat del 
nostre centre i el que hauria de ser o cap on hauria de tendir. Es a partir de l’anàlisi del context 
que es poden identificar unes necessitats i definir unes temàtiques de treball prioritari, alhora 
que s’han de formular uns objectius que ens comencin a situar en la planificació. (Buscà, et al., 
2000) 

Un cop detectades les necessitats és quan un centre pot concretar els elements de la seva 
programació i consegüent acció. Aquesta acció es concreta en tres nivells: administració, 
escola i classe. L’administració no ha desenvolupat gaire aquest nivell. L’escola marca una 
planificació transversal amb els recursos previsibles per posar-la en funcionament. El tercer 
nivell és l’apropament real als alumnes, a les seves famílies i a l’equip de professors. (Buscà, et 
al., 2000) 

En l’execució arriba el moment de realitzar totes les actuacions programades, de ben segur que 
la posada en pràctica suposarà adequar part de la programació i, en conseqüència, modificar 
algunes activitats: durada, materials, addició o supressió. (Buscà, et al., 2000) 

L’avaluació s’ha de realitzar en diferents moments del disseny i desenvolupament del pla: cal 
fer una avaluació de les necessitats abans d’iniciar la programació per tal d’ajustar-ne el 
disseny a les característiques concretes de cada promoció d’alumnes que inicien l’etapa; s’ha 
d’avaluar el grau d’adequació de les activitats, els recursos, la temporització, etc. durant la seva 
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execució i, finalment, cal analitzar el grau de consecució dels objectius, ja que ens permetrà 
determinar-ne l’eficàcia i, com a conseqüència, millorar. (Buscà, et al., 2000) 

3.2.5. Com fer un qüestionari 

El qüestionari és una eina útil per recollir o ampliar informació sobre l’alumne i ens dóna una 
apreciació força objectiva dins els diversos camps educatius que apleguen la vida de l’alumne. 
Existeixen de molts tipus com el qüestionari personal, el d’elements metodològics, el d’ambient 
escolar, el de motivació... (Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de las Heras i Vallès, i Navarro i 
Aranda, Mòduls de tècniques d'estudi, 1988) En el nostre cas ens interessa el d’elements 
metodològics. 

El qüestionari d’elements metodològics facilita al professor conèixer la situació individual i del 
grup-classe quant a l’adquisició i l’hàbit d’aplicació de les tècniques d’estudi. També recull les 
condicions ambientals de l’alumne a la llar. Aquesta informació permet organitzar un programa 
de tècniques d’estudi adequat a les necessitats del grup i/o a l’alumne de manera individual. 
(Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de las Heras i Vallès, i Navarro i Aranda, Mòduls de tècniques 
d'estudi, 1988) 

A continuació presentem unes normes bàsiques per a l’elaboració de qüestionaris  (Arnaiz i 
Pascual, Gil i Bussalleu, de las Heras i Vallès, i Navarro i Aranda, Mòduls de tècniques d'estudi, 
1988): 

1. Descriure la informació que es necessita. 
2. Redactar les preguntes acotant l’objectiu pretès. 
3. Redactar les preguntes amb claredat. 
4. Procurar que el qüestionari no sigui gaire extens. 
5. És convenient presentar les preguntes amb un ordre psicològic correcte. Les preguntes 

de tipus general han de precedir les específiques. 
6. Cada pregunta ha d’implicar una sola idea. 
7. Adequar els les qüestions o preguntes a l’edat o nivell del alumnes o altres persones a 

qui vagi adreçat. 
8. Procurar no formular les preguntes amb dobles negatives 
9. Subratllar les paraules a les quals es vol donar èmfasi especial. 
10. Formular les qüestions sense orientar l’alumne cap a la resposta que es pretén. 
11. Procurar no formular preguntes massa delicades o íntimes. En tot cas el qüestionari ha 

d’ésser anònim. 
12. Reduir la subjectivitat de les preguntes. 
13. Les instruccions de resposta han de ser formulades breument i clarament. 
14. Ha d’haver-hi una bona disposició i organització del qüestionari. La impressió o 

l’escriptura han de ser clares. 
15. Abans de passar el qüestionari als alumnes, ha de ser respost per un grup de prova. 

Altres alumnes, professors..., per tal d’eliminar paraules complicades, errors, 
repeticions, etc. 

16. La correcció del qüestionari ha de ser fàcil i el màxim d’objectiva possible. 

Ara que ja sabem les normes veurem les pautes per a l’aplicació de qüestionaris als alumnes  
(Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de las Heras i Vallès, i Navarro i Aranda, Mòduls de tècniques 
d'estudi, 1988): 

1. Interessar i motivar sobre el tema que investiga el qüestionari. 
2. Explicar per a què servirà la informació que s’aplega. 
3. Sol·licitar de l’alumne unes respostes sinceres. 
4. Comentar les mesures que es prendran després d’analitzar les respostes. 
5. Comentar clarament les formes de resposta del qüestionari. 
6. Explicar alguna pregunta o element que no trobin clars. 
7. El moment adequat d’aplicació del qüestionari són les primeres hores del matí o 

després de classes senzilles. Els alumnes no estan cansats i responen amb més 
atenció. 
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Finalment cal comentar com s’analitzen aquestes dades  (Arnaiz i Pascual, Gil i Bussalleu, de 
las Heras i Vallès, i Navarro i Aranda, Mòduls de tècniques d'estudi, 1988): 

1. Recopilar les respostes per grup-classe, subgrups o bé individualment, segons s’estimi 
convenient. És adient analitzar les respostes donades a cadascuna de les preguntes. 

2. Un qüestionari no respost ha de ser tingut en consideració. Pot ser un símptoma de 
conflicte. 

3. Un qüestionari respost en una sola direcció pot ser causa de problema. 
4. Les dades obtingudes de l’alumne, s’han de comparar i completar amb la informació 

aplegada per altres mitjans, com ara l’entrevista personal amb l’alumne, i/o pares, 
l’observació..., per tal de facilitar l’orientació adient. 

5. De l’anàlisi de les dades aportades i complementades pel professor, aquest n’haurà de 
prendre les mesures adients, com ara: orientar l’alumne, el/s professor/s, notificació als 
pares...  

3.3. Aprendre a aprendre  

Hi ha una sèrie d’expressions que, a poc a poc, s’han anat fent un lloc dins la terminologia que 
normalment s’utilitza quan es parla d’alguna qüestió relacionada amb l’aprenentatge. Aquest és 
el cas “d’aprendre a aprendre”, “tècniques d’estudi” i “estratègies d’aprenentatge”. En un primer 
moment es va plantejar l’aprenentatge d’aquestes estratègies com una activitat que caldria fer 
al marge de les matèries. S’explicava, posem per cas, la tècnica del resum fora de context, 
amb la idea que els alumnes sabrien detectar en quins moment seria convenient utilitzar-la 
(Collado, 1994). 

Actualment es tracta d’incloure aquestes qüestions com a contingut específic de les 
assignatures que componen el currículum. La intenció és que les diferents estratègies siguin 
motiu d’ús i de reflexió quan s’apliquen a continguts específics. L’abast d’aquesta decisió va 
molt més enllà de qualsevol formalisme o plantejament teòric, perquè tal i com mostren algunes 
investigacions sobre l’aprenentatge, hi ha dues maneres possibles d’abordar-lo (Collado, 1994): 

 Enfocament superficial: Les característiques pròpies de l’enfocament superficial 
estan relacionades amb una absència de reflexió sobre els propòsits i estratègies 
d’aprenentatge. 

 Enfocament profund: Es caracteritza per una interacció amb el contingut, per una 
relació amb el que ja s’ha après, per una relació dels conceptes introduïts en la vida 
quotidiana i, evidentment, per una capacitat important de reflexionar sobre les pròpies 
estratègies.  

L’enfocament profund és la més recomanable de cara a aconseguir un aprenentatge significatiu 
d’allò que es vulgui ensenyar. L’única manera de fer aprehendre quelcom a algú és que 
experimenti i que visqui en primera persona allò que se l’està explicant. 

3.3.1. Com ensenyar tècniques d'estudi 

Tota activitat mental té l’origen en una activitat exterior socialitzada, per tant, la planificació de 
les sessions d’ensenyament tindrà un paper important en la futura estructura del pensament 
dels nostres alumnes. Dit d’una altra manera, si volem que els nostres alumnes aprenguin, 
haurem de plantejar les activitats de manera que puguin realitzar externament els procediments 
propis de les tècniques d’estudi perquè, posteriorment, els puguin realitzar mentalment. 
(Noguerol, 2007) 

Per això, quan es vol ensenyar a fer un resum, no vol dir que el s’hagi d’“explicar” la llista de 
passos, sinó que a l’aula s’haurà de realitzar la planificació i el control d’activitats que exigeixin 
fer un resum. Finalment el professor haurà de concretar amb exemples reals la manera de 
realitzar aquests passos, d’una manera explicita i verbalitzada, dialogant amb tot l’alumnat 
perquè aquests ho vagin interioritzant progressivament. (Noguerol, 2007) 

Si aquest procés ha estat pactat amb tot l’equip docent i s’utilitza en diferents assignatures, 
evidentment amb les característiques pròpies dels continguts de cadascuna, aconseguirem que 
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tots i totes, fins i tot els alumnes amb més problemes d’aprenentatge, tinguin a mà les claus per 
solucionar els seus problemes d’estudi. Aquestes exemplificacions han de donar-se en tota 
l’amplitud de les accions; per això és convenient que, en començar el procés, el docent concreti 
tant com sigui possible els diferents objectius de cada sessió, prevegi la sèrie d’accions que cal 
realitzar i els resultats que s’espera, concretant-ho com a activitat grupal i individual. En 
conseqüència , un bon disseny d’activitats serà aquell que (Noguerol, 2007): 

 Sorgeixi de l’acord entre els diferents membres de l’equip docent, 

 Plantegi tasques escolars en la solució de les quals intervingui l’habilitat, l’estratègia o, 
en definitiva, el procediment que es pretén ensenyar. 

 Prevegi el procés de realització de manera que es dissenyi un pautat dels passos i 
característiques del procés que s’ha de realitzar. 

 Faci conèixer als alumnes tots els passos del procés i les intencions educatives. 

 Es realitzi explícitament i verbalment a classe amb participació de tot l’alumnat, segons 
les seves possibilitats i en cooperació. 

 S’hi incideixi en diversos moments del curs, cicle i etapa, i en les diferents àrees 
curriculars. 

3.3.2. Avaluació de l’aprenentatge de tècniques d’estudi 

Un dels aspectes important de l’avaluació dels procediments és la necessitat de considerar-los 
en relació amb els altres continguts i no aïllar-los tot i que és important precisar en l’avaluació la 
valoració que es fa de cadascun. Aquesta consideració és útil també per als mateixos alumnes 
ja que d’aquesta manera tenen la clau per solucionar els problemes d’aprenentatge. (Noguerol, 
2007) 

L’avaluació és un altre dels moments en els quals la coordinació de l’equip docent es planteja 
com una necessitat imperiosa. Si és una exigència per ensenyar els procediments, l’avaluació 
ha de ser el resultat d’un acord que determini no només quan i qui d’ells s’avalua sinó que 
també s’haurà d’acordar com fer-ho, és a dir, els instruments d’avaluació. Aquesta coordinació 
pot solucionar un dels problemes que s’està donant en aquest moments, s’avalua negativament 
un alumne perquè hi ha uns procediments de base que encara no domina suficientment. 
(Noguerol, 2007)  

3.4. Participació de la família 

Els pares són els principals responsables de l’educació dels seus fills, funció que comparteixen 
amb altres sectors, especialment l’escola. Aquests dos fets mostren  el sentit de la intervenció 
dels pares a l’escola, tant des del punt de vista individual o familiar com de sector. Aquestes 
raons justifiquen la participació dels pares en la gestió del centres, així com la necessitat 
d’establir espais i àmbits compartits entre els diferents sectors, especialment en el professorat, 
on es pugui posar en comú el conjunt d’orientacions, valors i principis relacionats amb 
l’educació dels seus fills. (Gairín Sallán i Darder Vidal, 1994)  

L’estudi és un treball, és la professió que tenen els estudiants, però aquest també és membre 
d’una família i pel  fet de que la seva activitat principal sigui l’estudi, no ha de sentir-se eximit de 
col·laborar en les tasques familiars. Per a poder atendre a les dues, sense que una vagi en 
detriment de l’altra, convé que, quan es realitzi la planificació del treball personal, cal que es 
consensuïn a nivell familiar aquestes tasques amb l’objectiu de que tothom pugui aportar els 
seus suggeriments. (Álvarez, Fernández, Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

3.4.1. Perquè és necessària la participació? 

La gestió “privada” des de l’equip directiu dels centres, o bé des del claustre de professors, la 
falta d’informació o de les dificultats a l’hora d’establir canals de comunicació i participació real 
dels pares són característiques negatives del funcionament de molts centres de secundària. Als 
pares només se’ls convoca per complir la normativa, quan el fill presenta conflictes o quan se’ls 
vol demanar alguna cosa. En canvi, aquells centres on les relacions pares - professors són més 
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fluides gaudeixen de “millor ambient”, de més prestigi en el barri o localitat, i de més capacitat 
per a actuar i resoldre la integració i la cohesió de l’alumnat. Per tant podem dir que cal facilitar 
la participació dels pares en el centre. (Buscà, et al., 2000) 

Determinats temes de l’educació que actualment es troben inclosos en el currículum (educació 
sexual, educació viària, educació ambiental, educació per a la salut, hàbits, etc.) han de ser 
estudiats a l’escola de manera específica però no de forma exclusiva. Des d’aquest punt de 
vista es mostra la importància de que existeixin espais de trobada entre les famílies i el 
professorat amb l’objectiu d’establir un acord sobre aquestes orientacions. (Gairín Sallán i 
Darder Vidal, 1994) 

El paper que els pares poden jugar en l’estudi dels seus fills va molt més enllà de la 
col·laboració en ajudar-los a planificar i a complir l’horari de treball personal a casa. Els pares 
han de realitzar una labor fonamental i inalienable en altres aspectes. Ells tenen en les seves 
mans la possibilitat d’afavorir tota la tasca escolar i d’estudi dels seus fills. (Álvarez, Fernández, 
Rodríguez, i Bisquerra, 1988) 

3.4.2.  Quin ambient afavoreix l’estudi en el si familiar? 

A continuació es desenvolupen algunes de les actituds que afavoreixen que els joves se sentin 
agust i motivats per treballar dins de la pròpia família (Álvarez i Fernández, Programa de 
estudio de orientacion de estudio y vocacional al término de la escolaridad obligatoria, 1987): 

 Crear un clima distès, d’optimisme sa, fruit d’una actitud comprensiva i dialogant. 

 Despertar i estimular en els fills l’actitud d’esforçar-se per fer bé les tasques que se’ls 
confien. 

 Fomentar la confiança en si mateix i en les seves pròpies capacitats en el sentit que, 
igual que la resta, podrà aconseguir unes determinades metes si s’esforça i és 
constant. 

 Manifestar interès per la tasca escolar. Tant en el transcurs de la jornada escolar com 
després de la realització de la sessió d’estudi i deures. 

 Animar-lo sobretot en aquells moments en que es trobi en més baixa forma. És quan 
més ho necessita. En aquests casos, és fonamental buscar punts de recolzament en 
els aspectes positius. 

 Estimular-lo a aconseguir uns resultats d’acord amb les seves capacitats. Això implica 
una valoració positiva, quan el fill ha realitzat un esforç important, encara que en aquest 
cas no hagi obtingut un resultat brillant. Això també comporta no acontentar-se amb 
una nota inferior a les seves possibilitats. 

 Mantenir contactes periòdics amb els professors. És una manera de que els notin que 
se’ls valora la seva tasca escolar. També permet reflexionar sobre possibles 
estratègies de recolzament en cas de necessitar-les. 

3.4.3. Quins materials i espais ha de facilitar? 

Els alumnes necessiten un lloc, a ser possible, fix i exclusiu per a l’estudi, aïllat de sorolls, que 
permeti la concentració; amb una il·luminació i temperatura adequades, amb una taula i cadira 
adaptades a la seva edat, etc. En aquest espai ha de tenir tot el material necessari per als seus 
deures escolars en bon estat d’us i degudament ordenat. (Álvarez i Fernández, Programa de 
estudio de orientacion de estudio y vocacional al término de la escolaridad obligatoria, 1987) 

És evident que hi ha famílies amb més i menys recursos i més tenint en compte el context de 
crisi actual. Tot i això, en l’era de la tecnologia i amb el rerefons de la Competència Digital tots 
els joves necessiten un ordinador i una connexió a Internet a l’aula d’estudi per poder 
desenvolupar la seva tasca d’alumne d’una manera àgil i eficient. Com a docents ens hem de 
preocupar per que tots els nostres alumnes puguin  gaudir d’aquestes oportunitats o si pel 
contrari hem de buscar alternatives per a que aquests segueixin  el ritme de la classe amb 
altres recursos. 
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3.4.4. Altres factors ha de tenir en compte 

Els pares han de posar un especial èmfasi en les adequades condicions físiques i en quant a 
l’alimentació i el descans en les èpoques de més esforç, sobretot, durant els exàmens. No 
obstant això, l’alimentació i el descans, com ja hem dit en apartats anteriors, s’ha de vigilar molt 
en aquest període de maduració, especialment entre els dotze i el setze anys. (Álvarez i 
Fernández, Programa de estudio de orientacion de estudio y vocacional al término de la 
escolaridad obligatoria, 1987) 

Els fills han de percebre que no estudien per que els seus pares estiguin contents, ni fan el 
deures per que els professors no s’enfadin. Si s’acostumen a ser responsables veuran que tot 
els surt més bé i milloraran anímicament, tant ells com els seus pares. (Casals, 2011) 

Les activitats extraescolars són importants, però no obligatòries. Cal concretar amb els pares si 
es vol fer alguna activitat extraescolar i en cas afirmatiu cal repartir el temps per que es pugui 
estudiar i fer les coses que a un li agradin, a més de poder jugar i estar amb la família i els 
amics. (Casals, 2011)   

Finalment hi ha un últim aspecte que s’ha de considerar. Convé demanar a amics i companys 
que respectin el temps d’estudi que un es proposa, evitant visites, trucades telefòniques, 
interrupcions, etc. Si l’hora de treball i de temps lliure coincideixen amb la dels altres amics farà 
que un mateix s’animi a saber que la resta també estan treballant i permet planificar les 
distraccions conjuntament. (Álvarez i Fernández, Programa de estudio de orientacion de 
estudio y vocacional al término de la escolaridad obligatoria, 1987) 
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4. El qüestionari i l’observació de l’alumnat 

El qüestionari ha estat dissenyat, aplicat i analitzat seguint les bases teòriques que es marquen 
en l’apartat 3.2.4. A continuació desenvoluparem com ha anat tot el procés de preparació, 
realització i anàlisi del qüestionari i les conclusions finals que s’han extret a partir de 
l’observació dels grups-classe i els resultats acadèmics de la mateixa. 

Els objectius que es persegueixen amb aquest qüestionari junt amb l’observació a l’aula 
respecte al hàbits dels alumnes són els següents: 

 Determinar si es planifiquen l’estudi diari. 

 Determinar si organitzen el seu temps amb un horari detallat. 

 Determinar qui els ha ensenyat a utilitzar l’agenda. 

 Determinar si tenen un referent en l’ús de l’agenda. 

 Determinar si utilitzen l’agenda de forma integral i transversal. 

4.1. Disseny i aplicació  

El qüestionari, com s’explica a la base teòrica, ha d’estar dissenyat a partir d’uns objectius, ha 
de ser relativament breu i s’ha de complementar amb altres inputs. He decidit fer un qüestionari 
amb dos apartat de 4 i 9 preguntes on es tracten els hàbits d’estudi i l’ús de l’agenda 
respectivament juntament amb l’observació d’una situació provocada a l’aula i l’anàlisi dels 
resultats acadèmics d’aquests tres grups.   

4.1.1. Context 

Aquest qüestionari l’han respost tres classes de primer d’ESO de l’institut on he realitzat el 
pràcticum. Concretament a les classes del meu tutor, és a dir, la C, la D i la E. En total la 
respondran quaranta-set alumnes: quinze, quinze i disset respectivament. 

Per depurar l’enquesta i adaptar-la al màxim als alumnes he parlat amb el meu tutor de 
pràctiques i amb un pedagog els quals l’han revisat i m’han fet propostes de millora de 
redacció, d’organització i de format del qüestionari. El qüestionari definitiu que veieu en les 
imatges següents el podeu trobar en el format original 
en l’annex. 

Els qüestionaris s’han passat el dilluns 26 de maig a 
les 14.00 (1 d’ESO D), dimarts 27 de maig a les 9.30 i 
el dimecres 28 de maig a les 13.00 (1r d’ESO E) 
després d’un examen de trenta minuts de 
l’assignatura de tecnologia. No és la millor situació ja 
que estaven força cansats i fatigats de la prova 
anterior, però era l’única opció viable. 

Per motivar la resposta dels alumnes els hi he 
comentat el motiu i l’objectiu final de l’enquesta i els 
he demanat les respostes com un favor personal per 
tal de poder acabar aquest treball. Sorprenentment 
tots els alumnes, sense excepció, l’han respost ràpid i 
mostrant interès pel que estaven llegint. 

Després de la resposta del qüestionari quedava en 
tots tres casos aproximadament 15 minuts de classe. 
En aquest temps el tutor havia de seguir donant 
classe, però vam pactar una sèrie d’indicacions per tal 
de poder observar, des del final de la classe, les 
reaccions de l’alumnat. 
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4.1.2. Qüestionari en paper 

Entre les diferents opcions que hi havia he escollit el 
qüestionari en paper, en comptes del digital, ja que 
preferia no dependre de l’electricitat i d’Internet a 
l’hora de passar-lo. Això ha comportat més dificultat 
a l’hora de fer l’anàlisi de dades.  

Per analitzar les dades s’ha utilitzat programari de full 
de càlcul el qual ens permet visualitzar les dades del 
qüestionari en diferents formats que ens donaran 
pistes sobre com està la situació real d’aquest tres 
grups de primer d’ESO. 

4.1.3. Observació a l’aula 

Com ja hem dit anteriorment, s’ha combinat el 
qüestionari amb un experiment d’observació a l’aula.  

Cal recordar que les sessions on s’ha passat estaven 
dividides en tres parts. La primera amb un examen 
de tecnologies, la segona amb la resposta del nostre 
qüestionari i finalment la tercera on el professor 

impartia l’inici de la nova unitat didàctica amb unes consignes d’actuació que tenien l’objectiu 
de veure si realment els alumnes utilitzaven l’agenda activament durant les hores de classe. 

L’experiment d’observació es dividia en tres fases. Durant la primera es recordaria que el 
proper dia de classe tocava anar al taller i s’afegiria amb molt èmfasi que seria importantíssim 
portar unes tisores de paper per poder començar a fer el nou projecte de l’assignatura. En la 
segona, en canvi, només es recordaria que cal portar les tisores just després d’acabar la 
classe. En la tercera fase caldria veure quants dels alumnes portaven les tisores de casa. 

La feina de l’observador és senzilla. Ha de comptar quants alumnes agafen l’agenda per 
apuntar alguna cosa durant la primera i segona fase i quants portaven tisores pel proper dia de 
taller. 

4.1.4. Resultats acadèmics 

Amb els gràfics següents es vol reflectir la situació acadèmica del primer trimestre del les tres 
classes enquestades per veure si existeix certa correlació entre les dades de l’enquesta i la 
informació obtinguda dels tutors de les tres classes.  

S’han calculat els percentatges d’alumnes que no tenen cap assignatura suspesa, els que 
tenen una o dues pendents i els que tenen tres o més de tres per aprovar. 

  

54%

13%

33%

1r d'ESO C

Cap 1 o 2 3 o més

27%

33%

40%

1r d'ESO D

Cap 1 o 2 3 o més

47%

18%

35%

1r d'ESO E

Cap 1 o 2 3 o més
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51%

49%

Temps d'estudi

Mitja hora o més

Menys de mitja hora

Com es pot veure varia força la proporció entre els que no suspenen cap i els que en suspenen 
només una o dues, en canvi el percentatge de tres o més de tres es queda més o menys 
constant al voltant d’un terç dels alumnes. 

 

En els quatre diagrames de sectors anteriors s’han separat els alumnes amb tres o més 
assignatures suspeses ja que considero que és el grup d’alumnes amb els que cal fer una feina 
més important. Tenir un 36% dels alumnes que suspenen un terç de les assignatures és una 
dada preocupant. 

4.2. Anàlisi de les dades i els resultats 

Per extreure els resultats del qüestionari i de la observació s’analitzaran les respostes pregunta 
per pregunta i finalment es redactaran unes conclusions generals sobre els dos apartats: hàbits 
d’estudi i ús de l’agenda. 

Considerarem que els resultats són acceptables quan més de tres quartes parts dels alumnes 
enquestats respongui favorablement a les preguntes realitzades. I  ho considerarem excel·lent 
quan els resultats superin el 90%. Tot i això caldrà contrastar la informació aportada per les 
diferents parts del qüestionari i de la observació per treure la part subjectiva que els alumnes 
han afegit a les seves respostes. 

4.2.1. Hàbits d’estudi 

1. Dediques un temps cada dia a estudiar?  

 Sí, estudio cada dia.     Quanta estona al dia? ___________ 

 No, acostumo a deixar l’estudi fins l’últim moment. 
 

Amb aquesta pregunta es pretenia detectar quin percentatge 
d’alumnes estudiava amb certa regularitat i planificació. S’ha 
considerat que un llindar de mínims estaria situat en la mitja 
hora d’estudi diària. 

Com es pot veure hi ha gairebé tants alumnes que estudien 
regularment més de mitja hora diària que els que no. Això ens 
indica que l’hàbit d’estudi no predomina en el nostre alumnat. 

Caldria veure si aquest poc temps d’estudi va lligat a una mala 
planificació del temps lliure que disposen. 

 

 

 

43%

21%

36%

Total d'alumnes de 1r d'ESO C, D i E

Cap

1 o 2

3 o més
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2. Dediques un temps cada dia a fer els deures?  

 Sí, faig deures cada dia.   Quanta estona al dia? ___________ 

 No, acostumo a no fer els deures. 
 

En aquest cas l’objectiu era veure en quin grau els alumnes 
dedicaven un temps diari a les tasques que els professors els 
manen. S’ha considerat un llindar mínim d’una hora de 
realització dels deures. 

Com es pot observar en aquests diagrama de sectors, cinc de 
cada quatre alumnes dedica més d’una hora diària a fer els 
deures. És una bona dada en comparació amb la pregunta 1. 

 

 

 

3. Tens un horari com el de l’escola però amb les activitats extraescolars (anglès, música, esports, 
teatre...) i les activitats de casa (dinar, sopar, parar la taula, fer els deures, treure el gos, endreçar 
l’habitació, estudiar...) apuntades? 

 Sí, tinc un horari molt complert. 

 Sí, però no ho tinc tot apuntat a l’horari. 

 No tinc cap horari. 
 

La diferència entre tenir un horari complet i un horari incomplet 
quedava en la subjectivitat de l’alumnat i de la percepció que 
tinguis sobre que cal i que no cal tenir apuntat a l’horari.  

En aquest cas doncs la dada important és el 36% dels alumnes 
que no tenen una organització horària de les tardes de la 
setmana. 

Com es pot observar comparant aquest diagrama amb el “Total 
d'alumnes de 1r d'ESO C, D i E” de l’apartat anterior, veiem que 
els percentatges són idèntics, tot i això és molt precipitat 
assegurar que aquests siguin els mateixos alumnes en un i 
altre cas. Caldria haver preguntat quantes assignatures tenien 
suspeses per poder veure si hi havia correlació.  

 

4. Abans de començar a fer els deures o estudiar organitzes un temps per a cada matèria que has de 
preparar? 

 Sí. 

 No. 
 

Com es pot veure en el gràfic anterior, aproximadament la 
meitat dels alumnes considera important fer una planificació 
prèvia d’allò que hauran de fer durant la jornada d’estudi, en 
canvi, l’altre meitat no prepara un pla per tal d’enfrontar-se a les 
tasques que té per davant. 

En qualsevol cas, contrastant el resultat amb els de l’apartat 
4.1.4 podem determinar que la no organització del temps 
dedicat als deures i a l’estudi és una de les possibles causes 
del baix rendiment de dels alumnes. 

 

  

79%

21%

Temps deures

Una hora o més

Menys de una hora

21%

43%

36%

Horaris

Té un horari complet

Té un horari incomplet

No té horari

51%

49%

Organització 
temporal

Planifica el temps

No planifica el temps
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4.2.2. Ús de l’agenda 

1. Algú t’ha ensenyat a utilitzar l’agenda? 

 Sí.     Qui? _______________ (Professor/a, pare o  mare, amic o amiga...) 

 No. 
 

Amb aquesta pregunta queda palès que els alumnes no han 
sigut instruïts adientment per utilitzar l’agenda. Això ens ha de 
fer reflexionar sobre si podem demanar als alumnes que utilitzin 
correctament l’agenda si no els hem ensenyat els mètodes per 
fer-ho.  

Tot i que un 30% dels alumnes és una quantitat important crec 
que és molt baixa tenint en compte que a l’escola s’hauria 
d’ensenyar a gestionar el temps d’un mateix i a utilitzar 
l’agenda. 

Cal destacar el 13% d’alumnes que els han ensenyat el seus 
familiars. La família ha de ser una referència, també, en aquest 
àmbit de treball. 

 

2. Quin tipus d’agenda t’agrada més utilitzar: 

 La de paper que ens ofereix l’escola. 

 La digital que tenim amb el correu de l’escola. 

 Altres:  Quin tipus? _______________ 

 No m’agrada cap tipus d’agenda. 
 

Es molt destacable que la majoria d’alumnes prefereixin 
l’agenda de paper en front a la digital, tenint en compte estan 
en una generació formada per nadius digitals. Caldria veure si 
han respost favorablement a l’agenda de paper de forma 
massiva ja que és a la que estan més acostumats. 

Crec que l’ideal seria un resultat més equilibrat entre els dos 
tipus d’agenda donat que en la varietat es pot trobar el mètode 
adient d’ús per a cadascú. 

Una resposta que m’ha sorprès és la d’un alumne que ha 
comentat que preferiria poder-se comprar l’agenda que li vagi 
millor, en comptes de la que proporciona l’escola. Però que en 
tot cas la volia de paper. 

 

3. Durant les hores de classe...  

 ... acostumo a apuntar les coses a l’agenda. 

 ... el professor m’ha de recordar d’apuntar les coses a l’agenda. 

 ... no apunto mai res a l’agenda. 
 

En aquesta pregunta guanyen de forma aclaparadora els 
alumnes que diuen que utilitzen l’agenda per pròpia voluntat.  

Aquesta percepció que tenen sobre l’ús de l’agenda és força 
discutible donat que aquest és un dels problemes que 
indicaven els docents d’aquest curs. 

Això ens indica que no tenen gens aprehès com utilitzar 
l’agenda de forma fiable. Això cal contrastar-ho amb altres 
parts posteriors del qüestionari i amb els resultats de 
l’observació a l’aula que es comentarà en l’apartat següent. 

 
 
 
 

30%

13%57%

Aprenentatge de
l'ús de l'agenda

Algun professor

La família

Ningú

85%

13%
2%

Tipus d'agenda

Paper de l'escola

Digital (Google)

No li agrada

85%

11%
4%

Ús de l'agenda

Pròpia voluntat

Cal que li recordin

No ho apunta
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4. Quants cops consultes l’agenda des de que surts de l’escola fins que hi tornes l’endemà? 

 No la consulto. 

 Un cop. 

 Dos cops. 

 Més de dos cops. 
 

Aquesta pregunta, després de veure els resultats, crec que no 
quedava clara, donat que entre aquesta pregunta i la següent hi 
havia d’haver una correlació exacta i no la hi ha hagut. Molts 
alumnes han considerat que consultaven l’agenda dues o tres 
vegades quan en el fons la consultaven amb el mateix motiu. 

Per extreure uns resultats reals les preguntes 4 i 5 s’haurien 
d’integrar, per exemple de la següent manera: “Explica els 
motius pels quals consultes l’agenda des de que surts de 
l’escola fins que hi tornes l’endemà?” On la resposta seria 

oberta fins a un màxim de quatre motius. 

Per fer el diagrama de sectors d’aquesta pregunta s’ha tingut en 
compte les justificacions de les respostes de la pregunta 5, on 
realment queda palès si els alumnes consultaven l’agenda amb 
diferents motius o no. 

Com es pot veure menys d’una quarta part dels alumnes 
consulta l’agenda amb diferents intencions. És un resultat força baix donat que l’ideal seria 
consultar-ho per planificar com es faran els deures per l’endemà, per preparar la motxilla del 
dia següent i per tenir una visió global de la setmana o el mes i preveure quines altres tasques 
es poden anar avançant (exàmens, treballs, exposicions, etc). Tot i això, crec que es molt bo 
que només hi hagi un 7% que no la consulti. És un bon punt de partida que el 93% que la 
consulti l’agenda amb certa regularitat. 

5. Explica el motiu de cadascuna d’aquestes consultes: 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 

 
Després de fer el buidat de les respostes obertes s’han pogut associar totes les respostes en 
cinc blocs. El tres que considero claus per a la bona gestió personal de l’alumne: consultar els 
deures per a l’endemà, preparar el material per a l’endemà i planificar l’estudi setmanal. També 
han aparegut dos blocs on els alumnes creuen important marcar els deures fets i un altre on els 
alumnes consulten l’horari, una data o algunes efemèrides. 

94%

13%
30% 26% 26%
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87%
70% 74% 74%
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El primer bloc és el que gairebé tots els alumnes (94%) saben i coneixen perfectament: la 
consulta del deures que han de tenir fets per a l’endemà. El 6% restant coincideix amb el 
nombre d’alumnes que no consulten mai l’agenda. Com ja hem comentat anteriorment és bo 
que hi hagi aquest gran nombre d’alumnes que tinguin aquesta predisposició, però crec que 
s’ha de valorar conjuntament amb el resultat de la pregunta 3 d’aquest apartat dins de 
l’observació a l’aula de l’apartat següent.  

En el segon bloc de respostes trobem la preparació de la motxilla per l’endemà. Aquest és un 
punt clau per al bon funcionament de les classes. Cal reparar el material especial, els deures, 
els llibres i llibretes... sense els quals no es pot desenvolupar la sessió correctament. Sorprèn 
bastant que només el 13% dels alumnes preparin la motxilla amb l’agenda al costat, tot i això, 
aquesta dada concorda amb els comentaris de l’equip docent pel que fa a la poca puntualitat a 
l’hora d’entregar treballs o la manca d’interès en portar material específic per a tasques 
concretes.  

El tercer bloc aporta informació pel que fa als alumnes que 
planifiquen el temps d’estudi a mig i llarg termini, o com a mínim, 
fan una planificació setmanal. Aquí es veu clarament que la 
majoria dels alumnes (70%) no planifiquen el seu temps amb 
l’objectiu d’invertir-lo de forma equitativa i per no veure’s 
desbordats a l’últim moment. És una dada força preocupant que 
ens indica un dels possibles motius del baix rendiment dels 
alumnes que suspenen alguna assignatura. 

Si analitzem la correlació que hi ha entre aquests tres blocs 
veiem que només el 6% dels alumnes combina aquestes tres 
facetes en l’ús de l’agenda. Hi ha un 94% que l’empra d’una 
manera incompleta o directament no l’utilitza. Això demostra que 
cal ensenyar a utilitzar l’agenda i organitzar el temps personal 
d’aquests alumnes per tal d’augmentar de forma senzilla el seu 
rendiment. 

En el quart bloc trobem que un quart dels alumnes acostumen a repassar si han acabat tots els 
deures que calia fer per l’endemà. Crec que és un bon hàbit que entraria dins de la planificació 
de la jornada de treball. No és un dels pilars fonamentals, però no està de més valorar-ho i 
potenciar-ho en la resta d’alumnes. 

En el cinquè i últim bloc també hi ha un quart dels alumnes que consulten l’agenda per altres 
motius com, per exemple, mirar la data, comprovar si és l’aniversari d’algun amic, per recordar 
quan té partit o classes extraescolars. Tampoc és un dels pilars fonamentals, però no està de 
més valorar-ho i potenciar-ho en la resta d’alumnes. 

6. Utilitzes l’agenda per apuntar altres coses de fora de l’escola? (Visites al metge, aniversaris de 
coneguts, viatges familiars, fires, esdeveniments culturals...) 

 Sí.   Digues un exemple:__________________________________  

 No. 
 

  
Com es pot veure, el 70% dels 
alumnes utilitzen l’agenda per 
apuntar altres dades de fora de 
l’escola. Cal dir que d’aquest, la 
meitat és per recordar 
l’aniversari dels familiars o dels 
amics. 

El terç que considero més 
interessant i ric és el de cultura, 
metges/dentistes, esports i 
viatges/sortides. Aquests actes 
acostumen a ser puntuals i 
sense periodicitat. Són aquelles 
coses que no passen sempre ni 
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13%11%
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Us de l'agenda fora de l'escola
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Fan un ús incomplet
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sempre passen de la mateixa manera, per tant són susceptibles d’oblidar part de la informació 
a l’hora de participar-hi. Crec que cal fer augmentar aquest terç junt amb altres activitats 
d’aquest estil per que els nostres alumnes puguin utilitzar l’agenda de forma transversal i amb 
sentit en la seva vida quotidiana. 

 

7. Saps si els teus pares utilitzen agenda per organitzar-se el dia a dia? 

 Sí.   De quin tipus és?_______________ (De paper, d’ordinador, al mòbil...) 

 No. 
 

Com ja hem comentat en la pregunta 1 d’aquest apartat, 
les famílies han de ser un dels pilars de la formació dels 
nostres alumnes. En l’àmbit d’organització personal també. 

En aquest cas es veu clarament que més de la meitat dels 
alumnes no perceben als seus progenitors com usuaris 
d’agenda de cap tipus. Probablement el percentatge de 
pares que utilitzen agenda sigui superior, però aquests no 
influeixen en els seus fills en aquest aspecte. 

Entre els que utilitzen agenda, els percentatges queden 
força igualats entre agendes digitals i de paper. Si ho 
vinculem a la pregunta 2 d’aquest apartat, es veu que 
generalment està repartit l’ús d’una i altra agenda. 

 

 

8. Creus que utilitzes l’agenda de manera correcta?  

 Sí. 

 No. 
Per què? 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
En aquest cas trobem una àmplia majoria d’alumnes que 
creuen que utilitzen correctament l’agenda, amb uns 
percentatges gairebé iguals als de la pregunta 3 d’aquest 
apartat amb una correlació força important. 

Si ho comparem amb el diagrama de sectors de la pregunta 
5 de correlació entre els blocs 1, 2 i 3 veiem que hi ha una 
diferència abismal entre la realitat (4% d’un ús complet de 
l’agenda) i la percepció que tenen els alumnes sobre el bon 
ús de l’agenda.  

Les justificacions que donen al sí es resumeixen a que 
apunten totes les coses que manen els professors i 
professores i que la mantenen al dia i neta. Les justificacions 
que donen al no es limiten al fet de que no la utilitzen, no la 
tenen actualitzada o la tenen bruta i desorganitzada. 

Hi ha tres alumnes que consideren que utilitzar l’agenda bé és utilitzar-la només per a coses de 
l’escola. Cal canviar la percepció cap a un ús de l’agenda més transversal.  
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87%

13%

Percepció del bon 
ús de l'agenda

Sí No
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9. Creus que utilitzar l’agenda t’ajuda a tenir millor rendiment acadèmic?  

 Sí, m’ajuda molt. 

 No, no la necessito per ser un bon alumne/a. 
 

Aquesta pregunta té relació amb la pregunta 3 i la pregunta 8 
d’aquest apartat. 

En aquesta pregunta també guanyen de forma aclaparadora 
els alumnes que diuen que l’agenda els ajuda a tenir millors 
resultats acadèmics. Això segueix essent força discutible donat 
que aquest és un dels problemes que els docents d’aquest 
curs remarcaven com a problema de base. 

Això ens indica que aquests alumnes no tenen gens aprehès 
com treure el màxim potencial a l’agenda. Cal potenciar-los la 
percepció de totes les possibilitats que ens dóna l’agenda per 
millorar el seu rendiment. 

  

4.2.3. Observació a l’aula 

Com s’ha comentat a l’apartat 4.1.3, l’observació s’ha basat en tres fases que donen una 
informació molt rellevant. A continuació presentem els diagrames de sectors amb les dades 
que hem obtingut i posteriorment es comentaran més detalladament. 

 

En la primera fase es tractava d’anunciar la importància de portar unes tisores pel proper dia de 
taller. Només cinc dels quaranta-set alumnes van treure l’agenda per a apuntar-ho. Durant la 
segona fase, on es tornava a recordar aquesta informació just en acabar la classe,  només un 
alumne més va agafar l’agenda per apuntar aquesta dada. Això suma un total de 6 alumnes 
que han recordat d’apuntar-ho. 

Les dades obtingudes en la primera i segona fase contrasten amb la percepció que tenen els 
alumnes segons els resultats de la pregunta 3 i 8 de l’apartat 4.3.2. A la pregunta 3 els alumnes 
asseguren en un 85% que acostumen a apuntar les coses a l’agenda i a la pregunta 8 en un 
87% que utilitzen l’agenda de manera correcta. 

En la tercera fase es conten un total de vuit alumnes que porten les tisores. En aquest grup de 
vuit alumnes que han recordat portar-les han d’haver aquells que han mirat l’agenda, aquells 
que simplement tenen bona memòria i aquells que sempre porten unes tisores a totes les 
classes. No es pot corroborar al 100% que l’ús de l’agenda hagi estat un factor determinant ja 
que no es pot associar un nom als nombres d’alumnes o percentatges que estem estudiant. 
Però el que si que es veu és una certa correlació entre els dos factors.  

11%

89%

Observació: 
Primera fase

Ho han apuntat

No ho han apuntat

2%

98%

Observació: 
Segona fase

Ho han apuntat

No ho han apuntat

16%

84%

Observació: 
Tercera fase

Han portat les tisores

No han portat tisores

90%

10%

T'ajuda a rendir 
més?

Sí No
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4.3. Conclusions i avaluació 

4.3.1. Conclusions 

Com hem pogut anar desgranant en les últimes pàgines la informació aportada per aquest 
qüestionari i l’observació de l’aula ha estat bastant rellevant per donar un bon context i un punt 
de partida a aquest treball. Gràcies a aquest procediment hem pogut entendre una mica millor 
com els estudiants entenen la gestió del temps i com utilitzen l’agenda.  

En general aquests alumnes tenen una percepció bastant esbiaixada de la realitat en aquests 
dos factors. Com a docent crec que cal fer un pla de treball específic a els tres grups-classe 
amb aquests objectius: 

 Utilitzar l’agenda com a element de gestió del temps en activitats curriculars.  

 Utilitzar transversalment l’agenda fora de les aules per a esdeveniments extra-
curriculars.  

 Consultar l’agenda en els moments adients. 

 Treballar tant amb agenda digital com amb l’agenda de paper.  

 Personalitzar l’agenda per tal de sentir-se còmode a l’hora de treballar-hi. 

 Crear uns codis personals per anotar informació de forma clara a l’agenda.  

Amb l’assoliment d’aquests objectius els alumnes tindran les eines suficients per a entendre i 
aprehendre la importància de la gestió eficient del temps i equilibrar la percepció que tenen a la 
realitat que viuen a l’escola. 

Cal aprofitar que un bon gruix dels alumnes consideren que l’agenda els ajuda a millorar el seu 
rendiment acadèmic per plantejar-los el conflicte cognitiu i que reflexionin sobre si realment 
treuen tot el potencial a l’agenda. Amb això veuran que amb molt poc esforç podran millorar 
força la manera de treballar i, de retruc, milloraran el seu rendiment. 

4.3.2. Avaluació  

A tall de revisió del qüestionari canviaria dos elements. El primer és la reformulació de les 
preguntes quatre i cinc del segon bloc de preguntes, tal com s’ha comentat en el propi apartat. 
El segon seria afegir la pregunta de nombre d’assignatures suspeses en el primer quadrimestre 
en comptes de demanar-la a l’equip docent. Amb això podríem veure correlacions més fiables 
entre l’ús de l’agenda, els hàbits d’estudi i el rendiment acadèmic.  

Pel que fa al procediment d’observació també en modificaria un element. Demanaria al 
professor que escrivís els noms dels alumnes que apunten a l’agenda, durant la primera i 
segona fase, el recordatori de portar tisores i, durant la tercera fase, els que porten les tisores. 
Finalment demanaria al professor que preguntés subtilment i apuntés quins dels alumnes 
porten tisores normalment a classe. Amb això també es podria treure una correlació més fiable 
sobre si l’ús de l’agenda ha estat un dels factors determinants a l’hora de que els alumnes 
portessin o no les tisores.  
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5. Descripció de la solució proposada 

5.1. Introducció  

La solució proposada s’enfoca en la programació d’una part de l’acció tutorial del primer cicle 
de l’ESO, que compren els dos primers cursos d’aquesta etapa educativa. Aquest pla d’acció 
es desenvoluparà de forma trimestral dins del context del pla d’acolliment als alumnes 
provinents de l’educació primària que té l’institut amb els seus alumnes. Les sessions de primer 
d’ESO seran en tutories de vint alumnes mentre que en les de segon d’ESO el nombre 
d’alumnes pujarà fins als trenta. 

Els continguts que es treballaran fan referència als objectius que s’extreuen de les conclusions 
del qüestionari que s’ha treballat en l’apartat anterior, tot i això, cal recordar que tot el treball ve 
motivat per el descontent del l’equip docent d’aquest grup amb la manca de puntualitat i 
responsabilitat a l’hora d’entregar treballs.  

La fita principal d’aquesta programació és que els alumnes puguin viure aquest aprenentatge 
perquè l’assoleixin d’una forma sòlida i permanent. Es treballarà amb un enfocament profund, 
amb la interacció de tots els factors que intervenen el l’educació dels nostres alumnes. És a dir,  
ens centrarem en els tres àmbits en els que podem influir des de l’escola. En els alumnes, en 
l’equip docent i en les famílies dels nostres alumnes.  

Es contactarà amb les famílies des de les reunions de pares, per carta i en les reunions amb el 
tutor. En aquestes trobades s’entregarà un conjunt de documents referents al que s’especifica 
en els apartats 3.1, 3.3 i 3.4 d’aquests treball junt amb les diferents indicacions trimestrals que 
comentarem més endavant. També se’ls haurà d’oferir suport a l’hora de dur a terme aquesta 
tasca. 

No sempre és fàcil mobilitzar a tot aquest volum de gent, però l’èxit d’aquesta iniciativa rau en 
aconseguir la implicació de tots aquests agents. 

5.1.1. Competències bàsiques de l’etapa  

Com ja s’ha comentat en l’apartat 2, aquest treball intenta incidir en la competència bàsica 
d’aprendre a aprendre, però també fa referència a altres competències bàsiques (DOGC núm. 
4915, 2007). Analitzem-les: 

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital: La competència digital es 
treballa amb l’ús de l’agenda digital que tots els alumnes tenen amb el seu correu 
electrònic. És una eina molt potent d’organització individual i compartida. 

 

5. Competència d'aprendre a aprendre: Ajudar a que els alumnes siguin capaços a 
autogestionar el seu temps implica que aprenen per si mateixos a optimitzar els 
recursos temporals dels que disposen. Només necessiten conèixer les eines per 
entendre-les i tenir la necessitat d’utilitzar-les. 

Les competències personals: 

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal: Una bona gestió del temps influirà 
positivament en el seu rendiment i en la seva autonomia. Seran capaços d’organitzar 
les seves tasques, complir els terminis de lliurament de treballs i arribar als diferents 
exàmens amb tota la matèria estudiada.  

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

8. Competència social i ciutadana: Dins de la societat hi ha unes normes de 
convivència entre les quals està la responsabilitat i la puntualitat. Ensenyant als 
alumnes a gestionar el seu temps els donem recursos per ser persones puntuals i 
responsables dins de la societat. 
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5.1.2. Objectius del cicle 

A continuació es mostren els objectius que es treballaran i en quina part de la programació es 
tindran en compte. Com ja s’ha comentat anteriorment aquests objectius estan dissenyats per 
al primer cicle de l’ESO dividits en els sis blocs, un per a cada trimestre: 

 
1r d’ESO 2n d’ESO 

 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Utilitzar l’agenda com a element de gestió del 
temps en activitats curriculars. 

x x x x x x 

Utilitzar transversalment l’agenda fora de les 
aules per a esdeveniments extracurriculars. 

x x x x x x 

Consultar l’agenda en els moments adients. 
 

x x 
 

 x 

Treballar tant amb agenda digital com l’agenda 
de paper.     

x x 

Personalitzar l’agenda per tal de sentir-se 
còmode a l’hora de treballar-hi 

x 
  

x  
 

Crear uns codis personals per anotar informació 
de forma clara a l’agenda. 

x x 
 

x x 
 

 
Nombre de sessions: 4 4 2 3 3 2 

5.1.3. Calendari del cicle 

Suposarem que la programació d’aquesta tutoria serà pel curs 2013/14 i que totes i cadascuna 
de les classes realitzen les tutories tots els dijous després de l’hora d’esbarjo. També donarem 
per suposat que els alumnes de segon d’ESO han assistit a les sessions del curs anterior, per 
tant, ja han assolit els objectius que estaven marcats. 

 

Primer trimestre de primer d’ESO 

Dia Setmana 1r d’ESO 2n d’ESO 

12/09/2013 1 
  

19/09/2013 2 
  

26/09/2013 3 Avaluació inicial Sessió 1 

03/10/2013 4 Sessió 1 
 

10/10/2013 5 Sessió 2 
 

17/10/2013 6 
 

Sessió 2 

24/10/2013 7 
 

Sessió 3 

31/10/2013 8 
  

07/11/2013 9 Sessió 3 
 

14/11/2013 10 Sessió 4 
 

21/11/2013 11 
  

28/11/2013 12 
  

05/12/2013 13 
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Segon trimestre 

Dia Setmana 1r d’ESO 2n d’ESO 

12/12/2013 14 
  

19/12/2013 15 Sessió 5 
 

VACANCES 

09/01/2014 16 Sessió 6 Sessió 4 

16/01/2014 17 Sessió 7 
 

23/01/2014 18 
 

Sessió 5 

30/01/2014 19 Sessió 8 Sessió 6 

06/02/2014 20 
  

13/02/2014 21 
  

20/02/2014 22 
  

27/02/2014 23 
  

06/03/2014 24 
  

13/03/2014 25 
  

 
Tercer trimestre 

Dia Setmana 1r d’ESO 2n d’ESO 

2n d’ESO 
20/03/2014 

26 Sessió 9 
 

27/03/2014 27 Sessió 10 
 

03/04/2014 28 
  

10/04/2014 29 
 

Sessió 7 

VACANCES 

24/04/2014 30 
  

FESTIU 

08/05/2014 32 
  

15/05/2014 33 
  

22/05/2014 34 
  

29/05/2014 35 
 

Sessió 8 

05/06/2014 36 
  

12/06/2014 37 Avaluació curs Avaluació final 

19/06/2014 38 
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5.2. Primer trimestre de primer d’ESO 

En aquest trimestre es farà l’avaluació inicial i quatre sessions durant les classes de tutoria. 

5.2.1. Objectius 

 Dissenyar una portada nova per folrar l’agenda de paper. 

 Triar un mètode per anotar elements a l’agenda de paper. 

 Escollir i anotar a l’agenda de paper les dates importants a nivell curricular i 
extracurriculars que considerin oportunes del primer trimestre. 

 Organitzar l’horari setmanal d’estudi i activitats extraescolars. 

5.2.2. Indicacions per a l’equip docent 

 No posar deures mai d’un dia pel següent. Cal deixar com a mínim dues tardes per a 
què els alumnes es puguin planificar. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents i es 
recordarà que les apuntin a l’agenda seguint el mètode que els alumnes han escollit. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar la importància de l’acció.   

5.2.3. Participació de la família 

 Durant el primer mes del curs cal que les famílies pactin amb els fills les activitats 
extraescolars que es volen realitzar durant l’any. 

 Durant el primer mes del curs cal que les famílies pactin amb els fills les tasques de la 
llar que hauran de realitzar. 

 Coneixent les tasques de l’escola, les activitats extraescolars i les tasques de la llar, les 
famílies hauran de consensuar amb els fills un horari setmanal que ocupi entre deu i 
quinze hores ben distribuït entre totes les tardes i el cap de setmana. 

5.2.4. Activitats de tutoria 

Sessió 1 

 Títol: Personalitza la teva agenda 

 Duració: 30-45 minuts 

 Material de l’alumne: Ordinador, fulls blancs, llapis, retoladors, enganxines, etc. 

En acabar la sessió de l’avaluació inicial es proposa als alumnes que la propera sessió es 
dedicarà a personalitzar la portada de l’agenda. Per fer-ho caldrà que portin tot el material que 
considerin oportú per fer el disseny en paper, ordinador, en format collage... 

Es dóna llibertat per modificar les dues cares de la portada i les dues cares de la contraportada, 
amb les limitacions de conservar el nom de l’institut a la tapa, ja sigui l’original o una versió 
artística, i que els continguts no siguin ofensius ni violents. Els que no acabin en el temps 
establert poden acabar-la a casa. 

Sessió 2 

 Títol: Concurs de portades 

 Duració: 20 minuts 

 Material professor: Butlletes per a les diferents votacions 

Per complementar l’activitat de la Sessió 1 es farà un concurs per triar el millor disseny, la idea 
més original i el millor collage entre altres opcions si es considera adient. Per a fer el concurs 
tots els alumnes escriuran el número de llista del propietari de l’agenda que vulguin que guanyi 
cadascun dels premis i posteriorment es farà el recompte. 
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Exemple de butlleta. 

Sessió 3 

 Títol: Organitzem l’agenda 

 Duració: 40+20 minuts 

 Metodologia: Trencaclosques 

 Material del professor: Exemple d’agenda amb text pla i agenda codificada 

 Material de l’alumne: Bolígrafs i subratlladors de colors 

Procediment de la primera part de l’activitat: 

1. Dividirem la classe grups de quatre alumnes. (5 minuts) 
2. Repartirem els quatre paràgrafs de l’apartat 3.1.7 un per a cada alumne del grup i 

cadascú llegeix el seu. (5 minuts) 
Ajuntarem tots els alumnes del primer, segon, tercer i quart paràgraf respectivament. 

3. Els grups d’experts comenten el paràgraf i busquen exemples reals d’allò que llegeixen 
i ho apunten en un paper. (10 minuts) 
Reagrupem els alumnes en els grups inicials. 

4. Cada expert explica a la resta el que ha aprés i els exemples reals que ha trobat. La 
resta del grup pregunta i prenen apunts per poder-ho recordar. 

Procediment de la segona part de l’activitat: 

1. Es pot fer individual o per parelles. 
2. Es mostrarà una agenda feta amb text pla i una agenda amb codis de colors, 

abreviatures, etc. 
3. Es plantejarà el repte de si són capaços de crear el seu propi codi per escriure de 

forma ordenada a l’agenda.   
4. En acabar es pot tornar al grup de inicial de quatre alumnes i comentar amb la resta de 

company com han decidit fer la seva codificació.  

Dijous 5 de juny del 2014 Dijous 5 de juny del 2014 

Català: Lectura i resum d’“El Codi 

da Vinci”. 

Matemàtiques: Exercici 3, 4 i 5 de 

la pàgina 56. 

Educació física: Examen de les 

capacitats físiques.  

Tecnologia: Portar estris de dibuix 

Memòria del projecte dels metalls. 

Música: Portar la flauta.  

Anglès: Examen del tema 4 i 

redacció de la pàgina 34. 

CAT: Lectura i resum CdV. 
 

MAT: 3, 4 i 5  P56. 
 

E. FIS: C. físiques. 
 

TEC: Estris dibuix. Projecte metalls. 
 

MUS: Flauta. 
 

ANG: Tema 4. Redacció  P34. 

Exemple d’agenda amb text pla i agenda codificada. 

Durant les properes sessions de tutoria o de classe ordinària, estaria bé que el docent 
comentés aquesta codificació amb cadascun dels alumnes per tal de donar algun consell o 
indicació de millora. També hauria de motivar als alumnes per que provin d’utilitzar aquesta 
nova codificació en acabar cada classe per apuntar els deures, treballs i tasques per als dies 
posteriors. 

  

Millor disseny Idea més original Millor collage 
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Sessió 4 

 Títol: L’horari personal 

 Duració: 50 minuts 

 Material del professor: Recull de problemes 

 Material de l’alumne: Horari personal, ordinador, llibreta i bolígraf 

Es dividirà la classe en grups de tres alumnes i es plantejarà un problema per a cadascun dels 
grups. Només hi haurà tres problemes diferents, així que hi haurà parelles de grups amb el 
mateix problema.  

1. Cada ha de resoldre el seu problema. (10 minuts) 
S’ajunten grups amb el mateix problema. 

2. Consensuen una resposta comuna al problema i escullen un portaveu. (10 minuts) 
3. Cada portaveu comunica a la resta de la classe el problema del seu grup i la resposta 

comuna a la que han arribat. (5 minuts x 3 grups = 15 minuts) 
4. Després de reflexionar sobre el concepte de temps i del que es pot fer amb ell, hauran 

de millorar i ampliar l’ horari personal que van consensuar durant el primer mes amb les 
famílies. (15 minuts) 

Els següents problemes es poden resoldre de diferents maneres i no hi ha una resposta única 
sempre que estiguin justificades. 

Problema 1:  Una empresària nord-americana es desperta a Nova York i el seu rellotge 
marca que són les quatre del matí hora local. Llavors recorda que a les nou 
del vespre, hora catalana, te una reunió amb el President de la Generalitat i 
decideix agafar el seu jet privat per creuar tot l’oceà Atlàntic. Creieu que 
arribarà a temps al sopar? (Dificultat alta + cerca per Internet) 

Resposta 1: Entre les quatre del mati a Nova York i les nou del vespre a Barcelona hi ha 
un total d’onze hores de diferència. Cal que valorin si en aquestes onze hores 
dóna temps d’anar a l’aeroport, agafar l’avió, creuar l’oceà i arribar a 
Barcelona. El temps de vol és aproximadament 9 hores.    

Problema 2: Un transportista te un camió on hi entren 1000 gallines. Un granger li fa 
l’encàrrec de transportar en una setmana les seves 15000 d’una granja a una 
altra que esta a una distància de dues hores de camió. Creieu que el 
transportista podrà complir l’encàrrec? (Dificultat mitjana) 

Resposta 2: Per complir el tracte el transportista hauria d’anar i tornar de cada granja  dos 
cops al dia excepte un dia que haurien de ser tres, un total de quinze viatges 
de quatre hores cadascun. Cal que valorin que durant aquesta setmana el 
transportista ha de descansar de tant en tant i dormir cada nit. Cal que diguin 
que el treballador estaria treballant més de vuit hores al dia durant set dies 

seguits per aconseguir-ho.   

Problema 3:  Un alumne entra a una copisteria seixanta segons abans de l’hora de 
tancament i li comenten que passat aquest temps les màquines deixen de 
funcionar. L’alumne veu un cartell que diu que la impressora de color 
imprimeix a un segon per pàgina mentre que la de blanc i negre imprimeix a 
mig segon per pàgina. Si ha d’imprimir un treball de setanta-sis pàgines quina 
impressora creus que haurà d’escollir?  (Dificultat baixa) 

Resposta 3:  Haurà d’escollir l’impressora en blanc i negre ja que trigarà trenta-vuit segons 
mentre que amb l’altre trigarà més d’un minut. Han de valorar que tot 
necessita un temps per fer-se i que cal planificar-se bé per poder abastar 
totes les tasques que es volen dur a terme. 
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5.3. Segon trimestre de primer d’ESO  

En aquest trimestre es faran quatre sessions durant les classes de tutoria. 

5.3.1. Objectius 

 Revisar el mètode d’anotació d’elements a l’agenda de paper. 

 Escollir i anotar a l’agenda de paper les dates importants a nivell extracurriculars que 
considerin oportunes per a la resta del curs. 

 Anotar les dates i dades importants a nivell curricular per al trimestre. 

 Marcar uns objectius per a cada sessió d’estudi.  

 Consultar l’agenda a l’hora de planificar cada sessió d’estudi.  

 Consultar l’agenda a l’hora de preparar la motxilla per a la següent jornada escolar.  

5.3.2. Indicacions per a l’equip docent 

 A l’iniciar cada classe el docent marcar els objectius de la sessió. Cada dos o tres 
classes cal recordar que ells també convé que es marquin els objectius que volen 
assolir en la seva sessió d’estudi i valorar si ho aconsegueixen o no. 

 No posar deures mai d’un dia per al següent. Cal deixar com a mínim dues tardes per a 
què els alumnes es puguin planificar. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents 
però no es recordarà explícitament que les apuntin a l’agenda. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar l’importància de l’acció.    

 Els docents que demanin material diferent a l’habitual (estris de dibuix, diccionari, 
flauta, calculadora, etc.) caldrà que recordin als alumnes d’apuntar-ho a l’agenda.  

5.3.3. Participació de la família 

 Les famílies hauran de fer partícip als seus fills dels plans familiars consensuant i 
apuntant a les respectives agendes les dates de sortides, de les visites mèdiques, 
d’aniversaris. 

 Marcar objectius per a les sessions d’estudi: 
o Durant el primer mes cal ajudar a marcar els objectius de cada sessió d’estudi 

amb la informació que tenen recollida dins de l’agenda. També cal que 
preguntin, en acabar la sessió, com ha anat. 

o A partir del segon mes cal donar-li llibertat al fill perquè s’organitzi, però cal que 
segueixin preguntant sobre com ha anat la sessió. 

 Cal que les famílies insisteixin cada vespre en preparar la motxilla mirant l’agenda, tant 
l’horari com el material diferent a l’habitual que demana el professor. 

5.3.4. Activitats de tutoria 

Sessió 5 

 Títol: Avaluació de l’agenda 

 Duració: 60 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda 

Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar sobre com 
està utilitzant l’agenda. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre el seu sistema 
d’abreviatures i colors i buscar, si s’escau, maneres de ser més eficient. (10 minuts) 

2. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar 10 minuts per grup mirant l’agenda dels alumnes i comentant possibles millores. 
Mentre no arribi el professor podran fer feina d’altres matèries en silenci. (50 minuts) 
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Sessió 6 

 Títol: Marcant fites 

 Duració: 50 minuts 

 Metodologia: Debat per grups 

Procediment de l’activitat: 

1. Es dividirà la classe en grups de cinc alumnes. 
2. A cada grup se li passaran quatre temes sobre els que hauran de debatre entre ells.       

(5 minuts x 4 temes = 20 minuts) 
3. Cada grup exposarà les seves conclusions que ha extret d’un tema i els altres tres 

grups ho complementaran, posteriorment el segon grup, el tercer i el quart.                           
(5 minuts x 4 temes = 20) 

4. Finalment, amb l’ajuda de l’apartat 3.1.2 s’introduirà el concepte d’objectiu o fita a molt 
baix nivell i es compararà amb els quatre temes del debat. (10 minuts) 

Els temes són els següents: 

Tema 1: Com creus que el director de l’última pel·lícula de la saga “Crepuscle” sap si el seu 

film ha agradat al públic? 

Tema 2: Com creus que en Futbol Club Barcelona sap si ha fet una bona temporada, si ha 

estat una temporada regular o si ha estat un temporada dolenta?    

Tema 3: Com creus que Els Amics de les Arts saben si han fet prous espectacles  durant 

una gira de concerts? 

Tema 4: Si fossis el responsable d’una pel·lícula, d’un equip de futbol o d’un grup de 

música quines fites et marcaries?  

Sessió 7 

 Títol: Posem-nos objectius 

 Duració: 30  minuts 

Procediment de l’activitat: 

1. Es dividirà la classe en 6 grups de 3 persones. 
2. A cada grup se li encomanarà la tasca de programar les fites setmanals ha d’assolir per 

tal de poder entregar la tasca al dia. El termini d’entrega és de sis setmanes. Hi haurà 
dos grups per cada tema. (15 minuts) 

a. Lectura i resum d’un llibre de cent pàgines. 
b. Dissenyar i muntar un tetraedre, un cub i un octaedre.  
c. Fer individualment i corregir en grup quaranta exercicis de matemàtiques. 

3. Cada grup comentarà a la classe els seus objectius i el seu perquè.  
(5 minuts x 6 grups = 30 minuts) 

Sessió 8 

 Títol: Quan consultem l’agenda? 

 Duració: 30+15 minuts 

 Metodologia: Racons 

 Material del professor: Fitxa resum per a cada grup 

Procés de la primera part de l’activitat: 

1. La classe es dividirà en cinc grups de quatre persones i hauran de passar per diferents 
racons.  

2. Cada racó estarà format per una endevinalla sobre un motiu per consultar l’agenda i la 
pregunta: “A quina hora del dia s’ha de consultar l’agenda per aquest motiu?”.  

3. Tindran cinc minuts per estar a cada racó i endevinar l’enigma i respondre a la 
pregunta.  
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Racó 1 

- Enigma: Tant si és l’aniversari de la mare, com si haig de visitar al dentista, més val que et 
miri aviat si no vull semblar un despistat. 

- Resposta: 08.00  Repassar el dia: Mirar efemèrides, aniversaris, visites al metge, etc. 

Racó 2 

- Enigma: Si la calculadora vols usar a casa l’hauràs de portar, si el diccionari vols fer servir 
de tornada haurà de venir. 

- Resposta: 14.30  Recollir el material que necessito per fer la feina a casa. 

Racó 3 

- Enigma: Si a les nits les botigues tanquen i als matins a l’escola estic, més val que 
m’afanyi a la tarda si necessito algun enginy. 

- Resposta: 16.00  Comprovar si s’ha d’anar a comprar algun material especial. 

Racó 4 

- Enigma: Tant si per l’examen vols saber-ho tot, com si tenir el llibre llegit desitges, una 

excel·lent organització necessites. 

- Resposta: 17.00  Planificar l’estudi setmanal. 

Racó 5 

- Enigma: Si els exercicis vull tenir fets i cap company me’ls pot dictar, més val que et tingui 

a la vora per poder començar. 

- Resposta: 18.00  Fer els deures. 

Racó 6 

- Enigma: Si la motxilla buida està i no saps que necessites per demà, afanyat, mira’m ràpid 
i busca què hi has de posar. 

- Resposta: 21.00  Preparar la motxilla per a l’endemà. 

Fitxa resum pel professor. Per l’alumne és la mateixa sense text.  

Durant la segona part de l’activitat el docent haurà de reflexionar amb veu alta i fer intervenir 
als alumnes per explicar allò que han anat trobant en els diferents racons. Per fer-ho pot 
utilitzar els recursos que apareixen en l’apartat 3.1.8. (15 minuts) 

5.4.  Tercer trimestre de primer d’ESO 

En aquest trimestre es faran dues sessions i l’avaluació del curs durant les classes de tutoria. 

5.4.1. Objectius 

 Anotar les dates i dades importants a nivell curricular per al trimestre. 

 Planificar una sessió de treball eficaç. 

5.4.2. Indicacions per a l’equip docent 

 A l’iniciar cada classe el docent marcarà els objectius de la sessió. Cada dues o tres 
classes cal recordar que ells també convé que es marquin els objectius que volen 
assolir en la seva sessió d’estudi i valorar si ho aconsegueixen o no. 

 No posar deures mai d’un dia per al següent. Cal deixar com a mínim dues tardes per 
tal que els alumnes es puguin planificar. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents 
però no es recordarà explícitament que les apuntin a l’agenda. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar l’importància de l’acció.    

 Els docents que demanin material diferent a l’habitual (estris de dibuix, diccionari, 
flauta, calculadora, etc.) caldrà que ho recordin als alumnes, però no han de recordar 
que ho apuntin a l’agenda.  
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5.4.3. Participació de la família 

 Les famílies hauran de fer partícip als seus fills dels plans familiars consensuant i 
apuntant a les respectives agendes les dates de sortides, de les visites mèdiques, 
d’aniversaris. 

 Planificar sessions d’estudi eficaçment: 
o Durant el primer mes cal ajudar a distribuir els objectius de cada sessió d’estudi  

tenint en compte les dificultats de cada tasca i els descansos necessaris per a 
que no es fatiguin. També cal que preguntin, en acabar la sessió, com ha anat. 

o A partir del segon mes cal donar-li llibertat al fill perquè s’organitzi, però cal que 
segueixin preguntant sobre com ha anat la sessió. 

 Cal que les famílies recordin al fills de preparar la motxilla. 

5.4.4. Activitats de tutoria 

Sessió 9 

 Títol: Planificant eficaçment 

 Duració: 55 minuts 

 Metodologia: Trencaclosques 

 Material de l’alumne: Agenda 

Procediment de l’activitat: 

1. Dividirem la classe grups de quatre alumnes i repartirem les quatre seccions de 
l’apartat 3.1.2 i el penúltim paràgraf de l’apartat 3.1.3 de la següent manera (5 minuts):  

 Alumne 1: Secció 1 de l’apartat 3.1.2.  

 Alumne 2: Seccions 2 i 3 de l’apartat 3.1.2.  

 Alumne 3: Secció 4 de l’apartat 3.1.2.  

 Alumne 4: Penúltim paràgraf de l’apartat 3.1.3.  
2. Cada alumne llegeix la seva secció. (5 minuts) 

Ajuntem tots els alumnes de la primera, segona, tercera i quarta secció respectivament. 
3. Els grups d’experts comenten les seccions i busquen la manera d’explicar-ho amb les 

seves paraules. Consensuen una definició final de l’apartat (15 minuts) 
Reagrupem els alumnes en els grups inicials. 

4. Cada expert explica a la resta el que ha aprés. La resta del grup pregunta i prenen 
apunts per poder-ho recordar. (15 minuts) 

5. Individualment, però sense deixar el grup, es demana als alumnes que es planifiquin la 
sessió d’estudi/deures de la tarda seguint les indicacions que han après. (5 minuts) 

6. Finalment es comenten les diferents planificacions que s’han fet en el grup (10 minuts) 

Per acabar es demana que, abans de començar cada sessió d’estudi dels propers set dies, 
planifiquin totes les sessions utilitzant l’agenda, marcant els objectius de cada sessió i fent que 
siguin unes sessions eficaces. També se’ls demanarà que escriguin aquestes planificacions i 
que les portin per a la propera sessió. 

Sessió 10 

 Títol: Avaluació de la planificació 

 Duració: 60 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda i planificació realitzada durant la setmana 

Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar la seva 
planificació. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre com poden modificar allò que 
han fet per tal de ser més eficaços. (10 minuts)  

2. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar 10 minuts per grup mirant la planificació dels alumnes i comentant possibles 
millores. Mentre no arribi el professor podran fer feina d’altres matèries. (50 minuts) 
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5.5. Primer trimestre de segon d’ESO 

En aquest trimestre es faran tres sessions durant les classes de tutoria. 

5.5.1. Objectius 

 Dissenyar una portada nova per folrar l’agenda de paper. 

 Revisar i millorar el mètode d’anotació d’elements a l’agenda de paper. 

 Programar sessions d’estudi equilibrades seguint un pla de treball eficaç. 

5.5.2. Indicacions per a l’equip docent 

 A l’iniciar cada classe el docent marcarà els objectius de la sessió. Cada dos o tres 
classes cal recordar que ells també convé que es marquin els objectius que volen 
assolir en la seva sessió d’estudi i valorar si ho aconsegueixen o no. 

 Els docents hauran de ser inflexibles amb les dates límit excepte en casos molt 
justificats. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents i es 
recordarà, sobretot durant les primeres setmanes, que les apuntin a l’agenda. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar l’importància de l’acció.    

 Els docents que demanin material diferent a l’habitual (estris de dibuix, diccionari, 
flauta, calculadora, etc.) caldrà que ho recordin als alumnes, però no han de recordar 
que ho apuntin a l’agenda.  

5.5.3. Participació de la família 

 Les famílies hauran de fer partícip als seus fills dels plans familiars consensuant i 
apuntant a les respectives agendes les dates de sortides, de les visites mèdiques, etc. 

 Durant el primer mes del curs cal que les famílies pactin amb els fills les activitats 
extraescolars que es volen realitzar durant l’any. 

 Durant el primer mes del curs cal que les famílies pactin amb els fills les tasques de la 
llar que hauran de realitzar. 

 Coneixent les tasques de l’escola, les activitats extraescolars i les tasques de la llar, les 
famílies hauran de consensuar amb els fills un horari setmanal que ocupi entre dotze i 
quinze hores ben distribuït entre totes les tardes i el cap de setmana. 

 Planificar sessions d’estudi eficaçment: 
o Durant el primer mes cal que recordin les estratègies d’estudi apreses durant 

l’any anterior. També cal que preguntin, en acabar la sessió, com ha anat. 
o A partir del segon mes cal donar-li llibertat al fill perquè s’organitzi, però cal 

segueixin preguntant sobre com ha anat la sessió. 

 Cal que les famílies insisteixin cada vespre, durant les primeres setmanes, en preparar 
la motxilla mirant l’agenda, tant l’horari com el material diferent a l’habitual que demana 
el professor. 

5.5.4. Activitats de tutoria 

Sessió 1 

 Títol: Personalització de l’agenda i avaluació del seu mètode d’ús 

 Duració: 55 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda de 1r d’ESO, agenda de 2n d’ESO, ordinador, fulls 
blancs, llapis, retoladors, enganxines, etc. 

En acabar la sessió de tutoria anterior es proposa als alumnes que la sessió d’avui es dedicarà 
a personalitzar la portada de l’agenda. Per fer-ho caldrà que portin tot el material que 
considerin oportú per fer el disseny en paper, ordinador, en format collage... 
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Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà de revisar l’agenda de l’any anterior, recorda els codis que va 
dissenyar. (5 minuts) 

2. Després haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar sobre com està 
utilitzant l’agenda. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre el seu sistema 
d’abreviatures i colors i buscar, si s’escau, maneres de ser més eficient. (10 minuts) 

3. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar cinc minuts per grup mirant l’agenda dels alumnes i comentant possibles 
millores. (40 minuts) 

4. Mentre no arribi el professor els alumnes hauran de personalitzar l’agenda. Es dóna 
llibertat per modificar les dues cares de la portada i les dues cares de la contraportada, 
amb les limitacions de conservar el nom de l’institut a la tapa, ja sigui l’original o una 
versió artística, i que els continguts no siguin ofensius ni violents. Els que no acabin en 
el temps establert poden acabar-la a casa. 

Sessió 2 

 Títol: El temps i el descans 

 Duració: 55 minuts 

 Metodologia: Trencaclosques 

Procediment de l’activitat: 

1. Dividirem la classe grups de quatre alumnes i repartirem els apartats 3.1.4 i 3.1.5 de la 
següent manera (5 minuts):  

 Alumne 1: Apartat 3.1.4 – Línies 1 a 13.  

 Alumne 2: Apartat 3.1.4 – Línies 14 a 25. 

 Alumne 3: Apartat 3.1.5 – Línies 1 a 14. 

 Alumne 4: Apartat 3.1.5 – Línies 15 a 22. 
2. Cada alumne llegeix la seva secció. (5 minuts) 

Ajuntem tots els alumnes de la primera, segona, tercera i quarta secció respectivament. 
Si els grups d’experts són de més de 4 persones els dividirem en dos subgrups. 

3. Els grups d’experts comenten les seccions i busquen la manera d’explicar-ho amb les 
seves paraules. Consensuen un text comú que expliqui el seu text. (15 minuts) 
Reagrupem els alumnes en els grups inicials. 

4. Cada expert explica a la resta el que ha aprés. La resta del grup pregunta i prenen 
apunts per poder-ho recordar. (15 minuts) 

5. Individualment, però sense deixar el grup, es demana als alumnes que es planifiquin la 
sessió d’estudi/deures de la tarda seguint les indicacions que han après. (5 minuts) 

6. Finalment es comenten les diferents planificacions que s’han fet en el grup (10 minuts) 

Per acabar es demana que, abans de començar cada sessió d’estudi dels propers set dies, 
planifiquin totes les sessions utilitzant l’agenda, marcant els objectius de cada sessió i fent que 
siguin unes sessions eficaces. També se’ls demanarà que escriguin aquestes planificacions i 
que les portin per a la propera sessió. 

Sessió 3 

 Títol: Avaluació de la planificació 

 Duració: 50 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda i planificació realitzada durant la setmana 

Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar la seva 
planificació. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre com poden modificar allò que 
han fet per tal de ser més eficaços. (10 minuts)  

2. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar cinc minuts per grup mirant la planificació dels alumnes i comentant possibles 
millores. Mentre no arribi el professor podran fer feina d’altres matèries. (40 minuts) 
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5.6. Segon trimestre de segon d’ESO 

En aquest trimestre es faran tres sessions durant les classes de tutoria. 

5.6.1. Objectius 

 Adequar el mètode d’anotació de l’agenda de paper a la digital. 

 Generar i compartir esdeveniments de l’agenda digital. 

 Escollir entre agenda de paper i digital per planificar el seu temps. 

5.6.2. Indicacions per a l’equip docent 

 A l’iniciar cada classe el docent marcarà els objectius de la sessió.  

 Els docents hauran de ser inflexibles amb les dates límit excepte en casos molt 
justificats. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents 
però no es recordarà explícitament que les apuntin a l’agenda. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar l’importància de l’acció.    

 Els docents que demanin material diferent a l’habitual (estris de dibuix, diccionari, 
flauta, calculadora, etc.) caldrà que ho recordin als alumnes, però no han de recordar 
que ho apuntin a l’agenda.  

 Els docents compartiran amb els seus alumnes esdeveniments importants de 
l’assignatura com dates de lliuraments, exàmens, excursions, lectures, etc. des de 
l’agenda digital.   

5.6.3. Participació de la família 

 Les famílies hauran de fer partícip als seus fills dels plans familiars consensuant i 
apuntant a les respectives agendes les dates de sortides, de les visites mèdiques, 
d’aniversaris. 

 Les famílies que utilitzin agenda digital hauran de compartir els esdeveniments 
comentats en l’apartat anterior. 

 Cal que les famílies recordin al fills de preparar la motxilla. 

5.6.4. Activitats de tutoria 

Sessió 4 

 Títol: Coneixem l’agenda digital  

 Duració: 50 minuts 

 Material de l’alumne: Portàtil 

Procediment de l’activitat: 

1. Es dividirà la classe en grups de tres alumnes. 
2. Cada grup haurà d’escollir un grup de música en actiu, un equip de futbol o bàsquet, un 

pilot de F1, un programa de televisió setmanal o qualsevol element que tingui una 
periodicitat anual. No es poden repetir els elements que s’escullen. (10 minuts) 

3. Cada grup haurà de fer una sèrie de tasques (30 minuts):  
a. Cercar per Internet el calendari d’esdeveniments de l’element escollit. 
b. Crear un calendari digital nou anomenat com l’element escollit en el correu 

electrònics d’un dels membres del grup. 
c. Crear els primers cinc esdeveniments del calendari amb les dades següents: 

i. Nom de l’esdeveniment. 
ii. Dia i hora d’inici i final. 
iii. Lloc de l’esdeveniment. 
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iv. Descripció de l’esdeveniment: Es poden copiar les descripcions que 
trobin a Internet. 

d. Compartir el nou calendari amb els altres dos membres del grup amb permís 
per editar el contingut. 

e. Comprovar que els tres membres del grup poden accedir i modificar el 
contingut dels diferents esdeveniments del calendari. 

4. Per acabar cada alumne de la classe haurà de crear un esdeveniment en el seu 
calendari digital propi amb les dades següents (10 minuts): 

a. Nom de l’esdeveniment: Tutoria. 
b. Dia i hora d’inici i final: Els de la tutoria de la setmana següent. 
c. Lloc de l’esdeveniment: Nom de la classe, és a dir, curs i grup. 
d. Descripció de l’esdeveniment: Un comentari sobre la sessió d’avui i sobre si els 

agrada l’agenda o calendari digital. 
e. L’esdeveniment s’haurà de compartir amb el professor. 

Sessió 5 

 Títol: De paper a digital 

 Duració: 55 minuts 

 Material de l’alumne: Portàtil i agenda 

A l’iniciar la sessió es comunicarà als nois i noies que, en acabar la sessió, el tutor necessitarà 
endur-se durant una setmana les seves agendes per tal de poder-les revisar. Els alumnes 
tindran l’hora sencera per traspassar tota la informació de la setmana a l’agenda digital. 

Per fer-ho cal motivar-los per que “tradueixin” els seus codis personals de funcionament de 
l’agenda de paper a l’agenda digital. Se’ls comentarà que existeix l’opció de canviar el color en 
que apareixen els diferents esdeveniments per tal que puguin utilitzar un codi de colors.   

Si ho volen poden posar-se per parelles d’afinitat per tal de treballar de forma més distesa i 
poder resoldre’s dubtes mútuament.  

Sessió 6 

 Títol: Avaluació de l’agenda digital  

 Duració: 55 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda digital 

Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar sobre com 
està utilitzant l’agenda. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre el seu sistema 
d’abreviatures i colors i buscar, si s’escau, maneres de ser més eficient. (10 minuts)  

2. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar cinc minuts per grup mirant l’agenda digital dels alumnes i comentant possibles 
millores. Mentre no arribi el professor podran fer feina d’altres matèries. (40 minuts) 

3. Finalment se’ls tornarà l’agenda de paper i se’ls encoratjarà a utilitzar el tipus d’agenda 
que creguin que poden treure millor partit. (5 minuts) 

5.7. Tercer trimestre de segon d’ESO 

En aquest trimestre es faran dues sessions i l’avaluació final durant les classes de tutoria. 

5.7.1. Objectius 

 Escollir entre agenda de paper i digital per planificar el seu temps. 

 Avaluar i millorar el seu pla de treball de forma recurrent. 

 Planificar el seu temps a mig i llarg termini. 
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5.7.2. Indicacions per a l’equip docent 

 A l’iniciar cada classe el docent marcarà els objectius de la sessió.  

 Els docents hauran de ser inflexibles amb les dates límit excepte en casos molt 
justificats. 

 En finalitzar cada classe es dedicaran dos minuts per resumir les tasques pendents 
però no es recordarà explícitament que les apuntin a l’agenda. 

 El docent també haurà d’apuntar aquestes tasques a la seva agenda davant dels 
alumnes per reforçar l’importància de l’acció.    

 Els docents que demanin material diferent a l’habitual (estris de dibuix, diccionari, 
flauta, calculadora, etc.) caldrà que ho recordin als alumnes, però no han de recordar 
que ho apuntin a l’agenda.  

 Els docents compartiran amb els seus alumnes esdeveniments importants de 
l’assignatura com dates de lliuraments, exàmens, excursions, lectures, etc. des de 
l’agenda digital.   

5.7.3. Participació de la família 

En comptes de fer un plantejament trimestral, es marcaran unes línies que ha de seguir en el 
trimestre i més endavant. 

 D’aquest punt en endavant la família hauria de seguir amb els hàbits que s’han anat 
treballant durant els últims dos anys, cada cop deixant més llibertat. 

 En moments clau, com després de vacances o en acabar una setmana d’exàmens ha 
de ser el motor de recuperació de les rutines que s’hagin pogut alterar. 

 La família ha de mostrar interès real per la feina del seu fill o filla. Ha de preguntar-li per 
les diferents assignatures, tant les que li van bé com les que no. Tot i això no ha de 
semblar invasiu, ja que podria ser contraproduent.   

5.7.4. Activitats de tutoria 

Sessió 7 

 Títol: Planifiquem a mig i llarg termini 

 Duració: 50 minuts 

 Metodologia: Debat per grups 

Procediment de l’activitat: 

1. Es dividirà la classe en grups de sis alumnes. 
2. Es projectarà el vídeo següent: http://youtu.be/U-d72n16ffA (5 minuts) 
3. A cada grup se li passaran tres preguntes sobre les que hauran de debatre entre ells. 

(5 minuts x 3 preguntes = 15 minuts) 
a. Que creus que vol dir quan diu etapes de la recuperació (segon 9)? És 

necessari planificar el treball esportiu d’aquest jugador per que es recuperi 
perfectament? 

b. Creus que és necessari marcar els objectius (segon 55) que es volen assolir en 
cada etapa? En quins casos s’ha de modificar el pla dissenyat (segon 19)? 

c. Com creus que s’ha de descansar per poder estar en forma (minut 1.33)? 
Creus que aquest jugador descansa prou temps? 

4. Cada grup exposarà les seves conclusions que ha extret d’un tema i els altres tres 
grups ho complementaran, posteriorment el segon grup, el tercer, el quart i el cinquè.                           
(2 minuts x 5 grups = 10 minuts) 

5. Finalment, se’ls proposarà que planifiquin les properes quatre setmanes de classe a 
nivell de treballs, d’estudi per exàmens, de lectures, és a dir, de tasques a mig i llarg 
termini. Se’ls recorda que no només cal apuntar la data d’entrega de les tasques, sinó 
que també és útil apuntar els dies que es desenvoluparan cadascuna de les 
subtasques que es deriven de la feina que s’ha de realitzar. (20 minuts) 

http://youtu.be/U-d72n16ffA
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Sessió 8 

 Títol: Avaluació de la planificació a mig i llarg termini 

 Duració: 55 minuts 

 Material de l’alumne: Agenda i planificació realitzada durant l’últim mes 

Procés de l’activitat: 

1. Cada alumne haurà d’escriure dues coses bones i dues coses per millorar la seva 
planificació. Caldrà animar-los a que reflexionin sobre com poden modificar allò que 
han fet per tal de ser més eficaços. (10 minuts)  

2. Posteriorment es posaran en grups de 4 alumnes i ho comentaran. El docent haurà 
d’estar cinc minuts per grup mirant la planificació dels alumnes i comentant possibles 
millores. Mentre no arribi el professor podran fer feina d’altres matèries. (40 minuts) 

3. Finalment, cal que el docent reflexioni en veu alta que per poder evolucionar cal que 
fem aquestes autoavaluacions que s’han estat practicant durant aquests dos cursos.    
(5 minuts) 

5.8. Avaluació inicial, de primer curs i final 

L’avaluació d’aquesta programació s’ha decidit posar-la en tres punts gairebé equidistants en el 
temps. El primer és una avaluació inicial a principis del primer trimestre de primer d’ESO per 
poder planificar correctament l’acció que es vol emprendre. Després una nova avaluació en 
acabar el primer curs per poder redreçar el rumb si és necessari. Finalment una avaluació final 
on es determinarà si el procés ha estat satisfactori o no. 

La primera avaluació correspondria al que s’ha realitzat a l’apartat 4 d’aquest treball. Un 
qüestionari i una observació dissenyades per esbrinar les possibles deficiències dels alumnes 
pel que fa a l’organització del temps i de l’ús de l’agenda. A l’annex es poden trobar tant el 
qüestionari que s’ha passat als alumnes com el qüestionari que es passaria actualment 
desprès de l’avaluació que s’ha fet del propi qüestionari. 

La segona i tercera avaluació es farien realitzant el mateix procediment que l’avaluació inicial 
amb l’objectiu de veure l’evolució dels diferents paràmetres que ens mostra. Fent el mateix 
anàlisi podrem conèixer si la planificació que estem duent a terme està donant els fruits 
esperats o no.  

Com s’ha vist en l’apartat 4, l’avaluació inicial és la que fonamenta aquest treball i fa que tingui 
sentit. L’inconvenient està en l’estret marge que dóna la normativa del Treball de Fi de Màster 
per poder desenvolupar-lo i treballar-lo a l’aula. Això ha fet impossible executar una part de la 
programació per posar-la a prova i, posteriorment, fer una avaluació intermèdia per veure si la 
part realitzada feia millorar alguns dels indicadors de l’observació.  

A més d’aquestes avaluacions puntuals, també hi ha una autoavaluació, sobretot en el segon 
curs, on els propis alumnes hauran de veure quins són els seus punts forts i els seus punts 
dèbils de cadascun dels àmbits que s’estan treballant. En aquests punts de la programació el 
tutor haurà d’estar al costat dels alumnes per tal de guiar-los per aprendre a autoavaluar-se i 
poder-los posar el la direcció adient. 
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6. Resultats i conclusions 

6.1. Resultats 

Per poder valorar els resultats d’aquest treball s’hauran de comparar els seus objectius inicials 
amb els diferents apartats que s’han anat desenvolupant en aquestes cinquanta pàgines. A 
continuació detallarem l’assoliment o no de cadascun dels objectius del treball: 

 Entendre com els alumnes utilitzen l’agenda. 

Com hem pogut veure en l’apartat 4 s’ha realitzat una radiografia prou interessant sobre els 
hàbits d’estudi i l’ús de l’agenda dels alumnes de 1r d’ESO de l’institut que s’ha estudiat. 
Gràcies a aquest estudi hem pogut fonamentar els motius del treball i definir el problema amb 
més detall, el que ha ajudat a  redactar els objectius didàctics que havíem desenvolupar.  

 Programar material didàctic per treballar l’ús de l’agenda amb l’alumnat d’ESO.  

En l’apartat 5 d’aquest treball és on es desenvolupa tot el material didàctic que s’esmenta en 
aquest objectiu. Dins d’aquesta programació s’han concretar els objectius didàctics específics 
per a cada trimestre, les indicacions per a l’equip docent i per a les famílies, les activitats per a 
les sessions de tutoria i, finalment, el com avaluar el procés per tal de poder detectar si anem 
pel bon camí o si cal modificar, reforçar o ampliar algun dels aspectes que s’han treballat. 

 Redactar unes bases d’actuació comunes per a tot l’equip docent centrades a utilitzar 
homogèniament l’agenda a totes les assignatures.  

 Redactar unes bases d’actuació per ajudar a les famílies a treballar l’organització 
personal i l’ús de l’agenda amb els seus fills i filles.  

Aquest parell d’objectius s’han desenvolupat respectivament en els subapartats 2 i 3 dels punts 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7. Són unes bases d’actuació que permeten anar evolucionant cap a 
l’assoliment dels objectius didàctics generals i cap a l’autonomia de l’alumne, tant en l’ús de 
l’agenda, com en la seva organització personal fora de les aules. 

Seguidament es valorarà l’assoliment dels objectius del material docent: 

 Utilitzar l’agenda com a element de gestió del temps en activitats curriculars.  

 Utilitzar transversalment l’agenda fora de les aules per a esdeveniments extra-
curriculars.  

 Consultar l’agenda en els moments adients.  

 Treballar tant amb agenda digital com l’agenda de paper.  

 Personalitzar l’agenda per tal de sentir-se còmode a l’hora de treballar-hi  

 Crear uns codis personals per anotar informació de forma clara a l’agenda.  

El material docent que es desprèn d’aquests objectius encara no s’ha pogut provar en l’alumnat 
pel qual ha estat dissenyat, tot i això s’han pogut concretar activitats participatives, de reflexió 
personal i vivencials que facilitaran l’aprenentatge d’aquests continguts. Així doncs podem 
valorar positivament aquests objectius, ja que han permès extreure uns objectius específics 
assolibles en un total de divuit sessions de tutoria repartides en dos cursos.  

6.2. Conclusions 

En primer lloc concloc que, segons hem pogut veure, l’educació es fonamenta en dos pilars 
fonamentals: La família i l’escola. Des de la programació de l’acció tutorial hem de treballar en 
formar tant als nostres alumnes com a les seves famílies per tal de poder-los educar de forma 
integral i conjunta.  

La participació de la família en l’educació dels seus fills i filles és una de les claus per al seu 
èxit com a persones. Aquestes famílies són els referents que tenen aquests joves i això es deu  
sobretot a la convivència diària a casa, on passen la major part del temps. 
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Més enllà de la casa trobem l’escola o l’institut. Allà, la funció del tutor és la coordinació d’un 
equip docent que te per objectiu treballar conjuntament per a afavorir un entorn d’aprenentatge 
adequat per als joves amb els que treballen. En fer un bon pla d’acció tutorial i una bona 
coordinació rau l’èxit de qualsevol projecte d’aquest tipus.  

Com és lògic, l’assoliment de les competències bàsiques ha de ser la línia de treball de 
qualsevol equip docent. Per fer-ho sovint s’ha de treballar transversalment, tant en les classes 
ordinàries com a les tutories, com és el cas del treball que ens ocupa. Cal treballar 
conjuntament per ser un referent col·lectiu, cadascú amb el seu matís, però seguint els 
mateixos objectius. 

Per altra banda cal remarcar que el qüestionari i l’observació de l’alumnat són unes eines molt 
potents per conèixer el grup-classe de tutorands. Gràcies a aquests factors, junt amb altres 
com l’entrevista amb els pares permet programar activitats i accions tutorials a mida per a les 
diferents classes. Això permet als docents escollir uns objectius adequats i ajustats per a cada 
grup de joves.  

Pel que fa als hàbits concloc que una bona gestió del temps tant en nens i nenes, com en joves 
i en adults és la base per a ser persones responsables. Dins d’aquesta gestió cal tenir en 
compte el descans ja que és el totalment necessari per a poder rendir físicament i mentalment. 

Finalment vull afegir que ha estat força difícil trobar bibliografia actual especifica de gestió del 
temps i ús de l’agenda per alumnes d’ESO. Hi ha bibliografia centrada en l’Educació primària i, 
sobre tot, a empreses. Com que la secundària queda al marge, s’ha hagut de recopilar tota la 
informació en llibres força antics i de temes molt diversos.    

6.3. Propostes de futures millores 

Les propostes de futures millores estan dividides en dos apartats. Per una banda les millores 
que s’haurien de realitzar si es tornes a desenvolupar el treball i per altra les possibles 
ampliacions que es podrien fer al mateix. 

Comencem per les propostes de millora. La primera, sense cap dubte, seria executar la 
programació, com a mínim en un trimestre, per poder determinar si allò programat te una 
rebuda i un impacte positiu en els joves per als que s’ha dissenyat. Això hauria permès 
dissenyar millor els altres trimestres. S’hauria pogut detectar el ritme d’assoliment dels objectius 
i, en conseqüència, s’haurien readaptat les activitats per enfocar-les cap a un centre d’interès 
dels alumnes. 

La segona gran millora estaria en el disseny del qüestionari i l’observació. Tot i estar validat per 
un pedagog i pel tutor del pràcticum, hauria aportat millors resultat si s’hagués passat a un grup 
reduït d’alumnes, s’hagués analitzat i s’haguessin extret les conclusions d’aquesta petita prova. 
En aquest punt els dos o tres errors detectats a l’hora d’executar el qüestionari i l’observació 
s’haurien pogut solucionar i aplicar a la resta d’alumnes. 

De cara a ampliar aquest treball hi hauria dues vies d’acció, una en sentit temporal i una altra 
en sentit transversal. En sentit temporal donat que la programació es podria ampliar al segon 
cicle de l’ESO. Caldria buscar uns nous objectius específics per assentar els diferents hàbits 
que s’han treballat per millorar l’autonomia dels alumnes.  

També es podria ampliar cap a altres tècniques d’estudi, tant en el primer cicle com en el segon 
cicle de l’ESO. Caldria fer l’estudi pertinent, però segurament en altres tècniques d’estudi com 
la capacitat de fer resum, esquemes, subratllats, etc. tampoc es treballen de forma integrada 
dins de les diferents matèries. Això, junt amb un bon ús de l’agenda i uns hàbits d’estudi 
adequats, pot millorar substancialment el rendiment acadèmic d’una gran part dels alumnes. 
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