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ELABORACIÓ D’UN MODEL DE  COGESTIÓ TUTORIAL

����35(6(17$&,Ï

Els canvis socials, polítics i econòmics que ha experimentat la nostra societat en els

darrers anys estan ocasionant una profunda modificació en les demandes educatives

que aquesta mateixa societat dirigeix a l’escola. Ja no es demana solament la

transmissió de coneixements i la homogeneització educativa d’un segment de la

població, sinó que es busca que la institució escolar sigui un sistema plurifuncional

d’aprenentatge i capacitació per afrontar els desafiaments d’un model social canviant i

dinàmic.

Resulta evident que davant dels reptes que signifiquen els nous indicadors de model

social, l’escola ha d’assumir el seu paper de moderadora de les tensions subjacents

entre els diferents sistemes d’estructuració social, sotmesos, avui en dia, a canvis

profunds i sembla ser que duradors. Com a sistema organitzat de formació i

aprenentatge, l’escola ha de ser capaç d’adaptar-se a les necessitats educatives de la

 població, tot garantint la igualtat d’oportunitats i, a la vegada, la personalització del

model d’aprenentatge segons les capacitats, els interessos i els valors de l’alumne.

I aquest és el gran repte del futur: adaptar un model escolar jerarquitzat i seqüencial a

un nou model educatiu que ha de ser autònom, flexible i plurifuncional per tal de

garantir la seva eficàcia i la seva qualitat.

En aquesta línia, el treball (ODERUDFLy� G¶XQ� PRGHO� GH� FRJHVWLy� WXWRULDO� pretén

desenvolupar el concepte de FRJHVWLy� WXWRULDO entès com una estratègia didàctica 

que ofereix dues possibilitats d’actuació:

� &RJHVWLy� WXWRULDO� pV� XQ� PRGHO� G¶LQWHUYHQFLy� HGXFDWLYD� EDVDGD� HQ� OD� FRRUGLQDFLy

operativa de tots els agents implicats en l’acció educativa, entenent aquesta com una

acció bàsicament tutorial.
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�&RJHVWLy�WXWRULDO�SUHWpQ�VHU��D�OD�YHJDGD��XQD�HLQD�G¶LQWHUFRQH[Ly�HQWUH�HOV�GLIHUHQWV

agents, basada en les possibilitats que ofereix el món de la telemàtica i les noves

tecnologies de la informació. Una eina que pretén racionalitzar el sistema d’accés i

transmissió de la informació, al mateix temps que ofereix als pares, tutors, professors,

psicopedagogs i inclòs, als alumnes, l’oportunitat de participar en el procés

d’orientació, mediació i resolució de conflictes.

Els continguts d’aquest treball no desenvolupen un model tancat i ni tan sols

exhaustiu, únicament presenten un model orientatiu que ofereix moltes possibilitats

d’adaptació per a singularitzar-lo com a model de treball tutorial a cadascú del centres

educatius. El ventall d’accions i actuacions educatives que es suggereixen pretén

suscitar la reflexió i l’aprofundiment en l’acció didàctica entesa com un procediment

integrador, la finalitat del qual ha de ser desenvolupar al màxim les competències dels

alumnes.

Competències que s’han d’adaptar al nou model social i que requereixen l’existència

d’un treball educatiu coordinat i que es sostingui en una acció tutorial entesa com un

sistema d’intervenció que unifiqui la tasca dels diferents professionals implicats. En

conseqüència, la sistematització de les estratègies, com a model de participació, i

l’aprofitament de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies constitueixen els

dos grans eixos que vertebren els objectius i els continguts d’aquest treball que es

presenta a continuació.

Com es tracta d’un model d’intervenció educativa que vol tenir molt presents els

canvis socials, el punt de partida ha consistit en una anàlisi de les característiques

que identifiquen el nou model de societat, definida com VRFLHWDW�GHO� ULVF i VRFLHWDW

LQIRUPDFLRQDO� Aquesta anàlisi contempla la relació existent entre les noves

tecnologies i el món de l’educació escolar, tot entenent aquestes noves tecnologies

com eines de millora i complementació de les estratègies educatives, i no com a

substituts dels anomenats factors d’intercanvi educatiu.
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L’anàlisi de l’entorn sociocultural  i del seu reflex en el món educatiu m’ha portat  a

revisar el paper dels RUJDQLVPHV�� LQVWLWXFLRQV� L� JUXSV� SROtWLFV� L� HFRQzPLFV que

influeixen en el futur educatiu de la nostra societat, doncs sembla evident que les

realitats educatives com els espais de treball, les eines i els materials, les modalitats

d’organització de l’activitat docent, les previsions i els ritmes de treball, les formes

d’intervenció, així com els criteris i las modalitats d’avaluació es configuren en funció

d’unes decisions determinades, el referent final de les quals es troba en les

estructures polítiques institucionals específiques.1

La relació entre les polítiques educatives i el nou model d’escola és el principal

contingut dels aspectes analitzats en el capítol següent, que parteix de la constatació

de que el nou sistema de PXQGLDOLW]DFLy ens aboca vers el risc evident de convertir

el món de l’ensenyament en un mercat regit pels criteris de rendibilitat econòmica i

desigualtat social.

Enfront d’aquell perill, l’escola ha d’adaptar les seves estructures educatives a les

noves estructures socials, donant resposta adequada a les necessitats de formació

que s’han de reflectir en un nou model d’escola, definida com a ORFXV

G¶DSUHQHQWDWJH� � � � � � � � � -entès com un temps i un espai reals i virtuals alhora- que

garanteixi la correcta inserció social dels seus alumnes.

El WUHEDOO�HQ�[DU[D i la FRJHVWLy�WXWRULDO poden ser algunes d’aquestes respostes i, a

la vegada, indicadors molt valuosos d’aquest nou model d’escola. La proposta que es

presenta a continuació intenta analitzar i sistematitzar els principals elements

identificatius del projecte de cogestió, entès com  una forma d’intervenció educativa

de caràcter globalitzador.

Per desenvolupar els elements caracteritzadors del  projecte, he seguit el sistema

d’anàlisi anomenat '$)2 ('ebilitats; $menaces; )ortaleses i 2portunitats) tot

considerant, si era pertinent, tant els elements de caràcter intern com els de caràcter

extern.

                        
1 J. Ruè (2001): /D�DFFLyQ�GRFHQWH�HQ�HO�FHQWUR�\�HQ�HO�DXOD� DOE núm. 13. Síntesis Educación.
Madrid. 2001. Pàg. 13.
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Això m’ha permès analitzar el SURFpV� GH� WUDQVLFLy de Primària a Secundària, tot

incidint en les característiques de l’acció tutorial al Cicle Superior de Primària i al 1è

Cicle de Secundària. A la vegada, la comparació de diferents models d’informe final

de Primària m’ha portat a proposar XQ� PRGHO� G¶RULHQWDFLy que forma part del

material sistematitzat a les bases de dades annexes al treball.

També he procurat analitzar i sistematitzar diversos models de PAT (Pla d’acció

tutorial) de diferents IES de Catalunya. Resultat d’aquesta anàlisi és la SURSRVWD�GH

FRJHVWLy� WXWRULDO� GH��U�&LFOH, tant en la seva vessant d’actuació com en els seus

continguts i en la seva aplicació informàtica.

Els continguts proposats: 2ULHQWDFLy� L� VHJXLPHQW, &RPSHWqQFLHV� VRFLDOV,

7qFQLTXHV G¶HVWXGL i (GXFDFLy�SHU�D�OD�6DOXW es troben dins dels annexos situats al

final del treball.

Així mateix, els LQGLFDGRUV� per la identificació i el seguiment dels anomenats

DOXPQHV GH� ULVF: caracterials, d’incorporació tardana, amb retards sensibles

d’aprenentatge i disminuïts físics i psíquics, formen part de les bases de dades finals

com a material de suport.

El projecte afegeix, com a model explicatiu de les seves orientacions, un seguit de

SjJLQHV�HQ�IRUPDW�KWP amb diferents exemples de disseny de material informatitzat

per tal de personalitzar la informació tutorial que es pot oferir dins dels diversos

sistemes telemàtics. Els diferents nivells d’utilització d’aquests materials apareixen

com a suggeriment d’ús dins dels programaris adients i amb diferents possibilitats

d’implementació. 

Finalment, i com a conclusió, vull agrair al grup de treball OOE de la Universitat

Autònoma de Bellaterra el seu recolzament i els seus coneixements compartits, sense

els quals mai hauria arribat a entendre el món de la Pedagogia.



Carmen Núñez

8

També vull estendre el meu agraïment als meus companys i amics de l’IES Duc de

Montblanc de Rubí, sempre disposats a escoltar-me i compartir amb mi les seves

inquietuds i els seus valuosos treballs.

Vull agrair als EAP de Rubí i de Palau de Plegamans-Solità la cessió generosa del

material d’orientació que m’ha permès incorporar una part dels seus continguts a les

bases de dades proposades en aquest treball. Això també és extensible als

professors i equip directiu de l’IES Ramon Casas i Carbó de Palau de Plegamans-

Solità amb els qui he treballat alguns dels elements de coordinació d’equips docents

que es presenten en aquest projecte.

El grup d’Educació per a la Salut de Secundària de Rubí m’ha permès treballar els

aspectes orientatius del tema de 1XWULFLy� L�+jELWV�DOLPHQWDULV que forma part de les

activitats de tutoria proposades per al 1r. Cicle. També he pogut experimentar amb

ells i elles les avantatges i dificultats del treball en xarxa. A tots el meu agraïment.

Per últim, malgrat que és la primera en la meva intenció, tot el meu afecte i estima a la

meva família, per la seva paciència i la seva col·laboració.
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Las societats econòmicament desenvolupades semblen avançar, avui, vers una

important transformació deguda, entre altres indicadors, a l’impacte combinat d’una

revolució tecnològica basada en les noves tecnologies de la informació i de la

comunicació, la formació d’una economia global, i un procés de canvi cultural traduït

en la transformació del paper social de les dones i l’augment de la consciència

ecològica. ( Castells, 2000 )2

Juntament amb aquests indicadors, uns altres semblen obrir-se pas configurant un

nou model social basat en el concepte d’LQFHUWHVD que pretén substituir el model de

cohesió i seguretat creat a partir de les idees dels segles XIX i XX.

Aquests indicadors podríem resumir-los en l’DXJPHQW� GH� OD� GHVLJXDOWDW, la

presencia creixent d’un sentiment d’LQGLIHUqQFLD� JHQHUDOLW]DGD vers el model

                        
2 M.Castells. (2000) /D�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��(FRQRPtD��VRFLHGDG�\�FXOWXUD��Madrid. Alianza Editorial.
Citat per A. Bosco  (2001)en /RV�UHFXUVRV�LQIRUPiWLFRV�HQ�OD�WHFQRORJtD�RUJDQL]DWLYD�\�VLPEyOLFD�GH�OD
HVFXHOD��Tesis doctoral. UAB.
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social, la VXEVWLWXFLy�GH� OD�SROtWLFD SHU� O¶HFRQRPLD i la promoció de la figura de

O¶HPSUHQHGRU com a paradigma de l’heroi modern.

Al mateix temps, la societat desenvolupada té, en els seus límits, uns espais externs

que configuren el sentit de coherència d’allò que anomenem intern. Són els

anomenats OORFV� G¶H[FOXVLy, necessaris per a la consolidació d’una normalitat

autocomplaent i políticament correcta. Així, el foraster, el marginat, l’immigrant, el

radical i, molt aviat, l’analfabet informàtic formen el contingent etiquetat com “aliè”   

 -sense cap funcionalitat dins del sistema de producció- que justifica  l’acceptació,

per part dels ciutadans, d’un model social únic i, en els seus arrels, profundament

insolidari . ( Ramoneda, 1999 )3

La VRFLHWDW�GHO�ULVF és un terme que defineix un model social basat en la capacitat

permanent de decisió del ciutadà sobre tots els temes i situacions, quotidianes o no,

que li afecten tant com individu com a part del col·lectiu social.  És un procés

d’individualització, d’arriscament i d’incertesa que porta inherent la

responsabilització de les conseqüències de les decisions presses. ( Beck, 1998 ) 4

La gestió política del risc contempla tant la prevenció com la compensació. La

SUHYHQFLy es basa en detectar els possibles efectes poc desitjables de les

actuacions previstes; la FRPSHQVDFLy intenta individualitzar la responsabilitat per

tal de remeiar els desajusts produïts5.

                        
3 J. Ramoneda: (1999) 'HVSXpV�GH�OD�SDVLyQ�SROtWLFD��Taurus. Madrid. 1998. Pàg. 66.

4 Ulrich Beck: ( 1998) /D�VRFLHGDG�GHO�ULHVJR��Paidós. Barcelona.

5 J.L.Luján i J.A. López Cerezo: (2001) “ La convivencia cotidiana con la incertidumbre “ en /D
9DQJXDUGLD� 22 de julio de 2001. Pàg. 30
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La societat actual es troba immersa en un procés de canvi continu, determinat per

les tecnologies de la informació i de la comunicació, procés determinant del model

d’educació escolar que esdevindrà com més eficaç els propers anys.

Aquesta “VRFLHGDG� LQIRUPDFLRQDO´��  com l’anomena Castells, dóna una posició

prioritària al coneixement (entès com domini de la informació) adjudicant-li un lloc

molt important en la configuració d’un nou model de societat regida per una nova

classe dominant que, posseïdora del control de la informació, marcarà diferencies

socials més infranquejables que les econòmiques.

Els medis de comunicació de masses s’han anat adaptant als canvis tecnològics i

socials, tot cercant la immediatesa, a canvi, moltes vegades, de la pèrdua de

l’esperit i de la intenció crítica, circumstàncies que repercuteixen de forma molt

evident en el món escolar i en el seu entorn social . La passivitat que produeix

l’abundància d’informació i els costums culturals de la seva recepció (horaris, medis,

publicitat, etc.) ha esdevingut en la transcripció psicològica de la submissió o de la

dependència econòmica i social. Perquè una de les fal·làcies més bé admeses per

la nostra societat és que la pluralitat informativa està garantida per la multiplicació

dels suports tecnològics.

Aquest canvi accelerat de les tecnologies de la informació ha reestructurat les

formes de producció i desenvolupament econòmic, i per tant, els seus efectes

avarquen totes les esferes de la vida humana, influenciades per la generació

continua d’informació i coneixement. Així, la informació i la seva transmissió han
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convertit el coneixement sobre elles mateixes en el seu principal contingut

significatiu. (Castells, 2000)

El control d’aquesta “invasió” informativa constant és la base on s’afermen els nous

líders socials: els financers, empresaris i executius revestits de l’èxit econòmic que

significa el domini de les empreses i mercats de les noves tecnologies. I en aquest

paper de moderadors del nou segle han substituït els pensadors, ideòlegs, filòsofs,

professors i, inclòs, els polítics. Un dels personatges més influents de la nostra

societat, Bill Gates, director i propietari de Microsoft, ens diu en el seu llibre:

³�/D�SULPHUD�YH]�TXH�Rt�OD�H[SUHVLyQ�³(GDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ´�TXHGp�VHGXFLGR

SRU� HOOD��+DEtD� RtGR� KDEODU� GH� OD�(GDG� GH�+LHUUR� \� GH� OD� (GDG� GH�%URQFH�

SHUtRGRV�GH�OD�KLVWRULD�GRPLQDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�QXHYRV�PDWHULDOHV�TXH

XWLOL]DEDQ� ORV� KRPEUHV� SDUD� KDFHU� VXV� KHUUDPLHQWDV� \� DUPDV�� )XHURQ� HUDV

HVSHFtILFDV��/XHJR�OHt�D�ORV�DFDGpPLFRV�SUHGHFLU�TXH�ORV�SDtVHV�OXFKDUtDQ�SRU

HO� FRQWURO� GH� OD� LQIRUPDFLyQ�� HQ� YH]� GH� SRU� ORV� UHFXUVRV� QDWXUDOHV�� (VWR

SDUHFtD� HQRUPHPHQWH� LQWULJDQWH�� SHUR� ¢TXp� TXHUtDQ� GHFLU� FRQ

LQIRUPDFLyQ"���OD� LQIRUPDFLyQ� QR� HV� WDQ� WDQJLEOH� R� PHQVXUDEOH� FRPR� ORV

PDWHULDOHV�TXH�GHILQtDQ�D�ODV�HGDGHV�SUHFHGHQWHV��SHUR�OD�LQIRUPDFLyQ�VH�KD

FRQYHUWLGR�HQ�DOJR�FDGD�YH]�PiV�LPSRUWDQWH���OD�UHYROXFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ

HVWi�HQ�VXV�FRPLHQ]RV���OD� ³DXWRSLVWD�GH� OD� LQIRUPDFLyQ´� VHUi� WDQ� UHDO� \� WDQ

WUDVFHQGHQWH�FRPR�OD�HOHFWULFLGDG���´�(Gates,1995)6

L’impacte que els mitjans de comunicació tenen en la formació d’imatges,

representacions i opinió pública en la societat s’ha incrementat a partir de la

influència directa de les noves tecnologies. Els medis han estat profundament

afectats per la transmissió via satèl·lit, per cable i pels nous aparells de transmissió

portàtils. De forma reiterada, la difusió de la informació presenta una tendència

simultània vers la mundialització i, a la vegada, la individualització. (Castells, 2000)

Internet representa el cas més absolut d’aquest intent de mundialització. Basat en el

                        
6 B.Gates. &DPLQR�DO�IXWXUR� Interamericana. Madrid. 1995. Pàg. 19
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concepte de xarxa o teranyina global, la WWW lliga, amb estructura d’hipertextos, la

major part de la informació que es troba al món. El seu accés és relativament senzill

i compensa amb la seva velocitat els problemes de preu o de caràcter tècnic a qui

dóna lloc. És un gran balcó obert a la informació, aparentment sense límits, encara

que les seves possibilitats depenen d’una interacció discontinua que inhibeix la

linealitat discursiva pròpia d’altres mitjans informatius.

Internet afavoreix l’expansió i la intensificació de molts lligams, ocasionals o no, que

formen un estratus fonamental d’interacció social per a les persones que utilitzen les

noves eines de comunicació.

³6RQ�UHGHV�VRFLDOHV�LQWHUSHUVRQDOHV��OD�PD\RUtD�GH�HOODV�EDVDGDV�HQ�YtQFXORV

GpELOHV�� PX\� GLYHUVLILFDGRV� \� HVSHFLDOL]DGRV�� SHUR� D~Q� DVt� FDSDFHV� GH

JHQHUDU�UHFLSURFLGDG�\�DSR\R�SRU�OD�GLQiPLFD�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�VRVWHQLGD�´�

La individualització sorgeix del propi ús de les noves tecnologies. La connexió a les

xarxes telemàtiques, la utilització dels aparells reproductors de missatges i l’ús

indiscriminat de la telefonia mòbil mitjançant nous codis comunicatius han creat una

esfera d’individualització social dins d’un món aparentment compartit.

Tant la mundialització com la individualització estan forçant canvis significatius dins

dels sistemes de socialització més tradicionals: la família, l’escola, el treball i les

formes d’integració social. Els papers que definien les relacions interpersonals i

col·lectives adquireixen noves característiques basades en la interacció i la

diversificació continues. Els límits de pertinença o exclusivitat es tornen febles i

ambigus, mentre que, a la vegada, pareix sorgir un nou model sociocultural afavorit

per les Multimèdia.

 Aquest nou model, en opinió de M. Castells, es caracteritzaria per trets molt

significatius: en primer lloc per OD�GLIHUHQFLDFLy�VRFLDO� L�FXOWXUDO que tendeix a la

segmentació dels missatges basada en els interessos dels usuaris i en les seves

                        
7 M. Castells: /D�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��(FRQRPtD��VRFLHGDG�\�FXOWXUD� Pàg. 434.
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capacitats interactives.

En segon lloc, per XQD�HVWUDWLILFDFLy�VRFLDO�creixent entre els usuaris. El pes de les

possibilitats econòmiques, socials, culturals i educatives dels usuaris crearà noves

formes de desigualtat social

En tercer lloc, per OD� LQWHJUDFLy� GH� WRWV� HOV� PLVVDWJHV� HQ� XQ� PRGHO� FRJQLWLX

FRP~�

³/RV�PRGRV�GLIHUHQWHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�WLHQGHQ�D�WRPDU�ORV�FyGLJRV�XQRV�GH

RWURV��ORV�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�LQWHUDFWLYRV�SDUHFHQ�YLGHRMXHJRV��ODV�QRWLFLDV

VH�FRQVWUX\HQ�FRPR�HVSHFWiFXORV�DXGLRYLVXDOHV�� ORV� MXLFLRV�VH�HPLWHQ�FRPR

FXOHEURQHV�� OD� P~VLFD� SRS� VH� FRPSRQH� SDUD� WHOHYLVLyQ� PXOWLPHGLD�� ODV

FRPSHWLFLRQHV� GHSRUWLYDV� VRQ� FRUHRJUDILDGDV� SDUD� VXV� HVSHFWDGRUHV� D

GLVWDQFLD�� GH� WDO� PRGR� TXH� ORV� PHQVDMHV� VH� YXHOYHQ� FDGD� YH]� PHQRV

GLVWLQJXLEOHV�GH�ODV�SHOtFXODV�GH�DFFLyQ��'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GHO�XVXDULR��>���@

OD�HOHFFLyQ�GH�YDULRV�PHQVDMHV�EDMR�HO�PLVPR�PRGR�GH�FRPXQLFDFLyQ��FRQ�XQ

SDVR� IiFLO�GH�XQR�D�RWUR�� UHGXFH� OD�GLVWDQFLD�PHQWDO�HQWUH�YDULDV� IXHQWHV�GH

SDUWLFLSDFLyQ�FRJQLWLYD�\�VHQVRULDO��/R�TXH�HVWi�HQ�MXHJR�QR�HV�TXH�HO�PHGLR

VHD�HO�PHQVDMH�� ORV�PHQVDMHV� VRQ� ORV�PHQVDMHV��<�SXHVWR�TXH� JXDUGDQ� VX

FDUiFWHU� GLVWLQWLYR� FRPR� WDOHV�� DXQTXH� VH� PH]FODQ� HQ� VX� SURFHVR� GH

FRPXQLFDFLyQ� VLPEyOLFD�� GHVGLEXMDQ� VXV� FyGLJRV� HQ� pO� \� FUHDQ� XQ� FRQWH[WR

VHPiQWLFR� PXOWLIDFpWLFR�� FRPSXHVWR� SRU� XQD� PH]FOD� DOHDWRULD� GH� GLYHUVRV

VLJQLILFDGRV´�( Castells, 2000: 448)�

I per últim, per OD�FDSWDFLy�GLQV�GHOV�GRPLQLV�GHOV�0XOWLPqGLD�GH�OD�PDMRU�SDUW

GH

OHV�H[SUHVVLRQV�FXOWXUDOV�HQ�WRWD�OD�VHYD�GLYHUVLWDW�

³�6X�DGYHQLPLHQWR�HTXLYDOH�DO� ILQ�GH� OD� VHSDUDFLyQ�� LQFOXVR�GH� OD� GLVWLQFLyQ�

HQWUH� PHGLRV� DXGLRYLVXDOHV� H� LPSUHVRV�� FXOWXUD� SRSXODU� \� HUXGLWD�

HQWUHWHQLPLHQWRV� H� LQIRUPDFLyQ�� HGXFDFLyQ� \� SHUVXDVLyQ�� 7RGD� H[SUHVLyQ

FXOWXUDO��GH�OD�SHRU�D�OD�PHMRU��GH�OD�PiV�HOLWLVWD�D�OD�PiV�SRSXODU��VH�UH~QH�HQ
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HVWH�XQLYHUVR�GLJLWDO��TXH�FRQHFWD�HQ�XQ�VXSHUWH[WR�KLVWyULFR�\�JLJDQWHVFR�ODV

PDQLIHVWDFLRQHV�SDVDGDV��SUHVHQWHV�\� IXWXUDV�GH� OD�PHQWH�FRPXQLFDWLYD��$O

KDFHUOR��FRQVWUX\H�XQ�QXHYR�HQWRUQR�VLPEyOLFR��+DFH�GH�OD�YLUWXDOLGDG�QXHVWUD

UHDOLGDG�´�( Castells, 2000: 448)

 
 La influència de les TIC8 en la societat afecta a tots els nivells de la vida social i

especialment als processos de socialització i formació de molts infants; de forma

prioritària al món occidental, però també en el món no desenvolupat a partir de

noves estratègies de producció, comercialització i distribució de les riqueses i les

poblacions. Això implica uns canvis molt ràpids, com són la producció accelerada de

nous coneixements que donen lloc a l’aparició de nous medis i a la proliferació

d’una major quantitat d’informació i de suports de comunicació a l’abast del ciutadà.

La quantitat d’informació sofreix una progressió geomètrica que fa que es multipliqui

per dos cada deu anys i així, un nen que visqui en el moment actual haurà de

dominar, al llarg de la seva vida, uns coneixements el 90% dels quals encara no

s’han produït.9

Tot això sense alterar, de moment, les relacions de poder que permeten la

distribució de la pobresa i la riquesa al món, doncs són els interessos econòmics els

que determinen les possibilitats d’educació i d’accés a la informació i al

coneixement, més enllà de les divisions polítiques o territorials, afavorint

determinats sectors socials al marge dels països on aquests es trobin.

��������(OV�RUJDQLVPHV��ODV�LQVWLWXFLRQV�L�HO�IXWXU�HGXFDWLX

Diversos organismes i institucions de rellevància social s’han manifestat respecte al
                        
8 TIC: S’utilitzarà aquesta forma per a denominar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

9 J. Sancho: (1995) +R\� \D� HV�PDxDQD�7HFQRORJtDV� \� HGXFDFLyQ�XQ� GLiORJR� QHFHVDULR��Sevilla.   
MCEP. Citat per A. Bosco  (2001)en /RV� UHFXUVRV� LQIRUPiWLFRV� HQ� OD� WHFQRORJtD� RUJDQL]DWLYD� \
VLPEyOLFD�GH�OD�HVFXHOD��Tesis doctoral. UAB.
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canvi que les noves tecnologies estan produint en l’educació escolar. Insisteixen en

la necessitat d’aprendre a discriminar dins de la multiplicitat de continguts i

missatges i també en el desenvolupament d’habilitats d’adaptació als canvis

continus i progressius que sofrirà l’individu al llarg de la seva vida.

La UNESCO, en el seu últim informe de l’any 1996, adverteix:

³(O�VLJOR�;;,��TXH�RIUHFHUi�UHFXUVRV�VLQ�SUHFHGHQWHV�WDQWR�D�OD�FLUFXODFLyQ�\�DO

DOPDFHQDPLHQWR� GH� LQIRUPDFLRQHV� FRPR� D� OD� FRPXQLFDFLyQ�� SODQWHDUi� D� OD

HGXFDFLyQ� XQD� GREOH� H[LJHQFLD� TXH�� D� SULPHUD� YLVWD� SXHGH� SDUHFHU� FDVL

FRQWUDGLFWRULD�� OD� HGXFDFLyQ� GHEHUi� WUDQVPLWLU�� PDVLYD� \� HILFD]PHQWH�� XQ

YROXPHQ� FDGD� YH]� PD\RU� GH� FRQRFLPLHQWRV� WHyULFRV� \� WpFQLFRV� HYROXWLYRV�

DGDSWDGRV�D�OD�FLYLOL]DFLyQ�FRJQLWLYD�SRUTXH�VRQ�OD�EDVH�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV

GHO� IXWXUR�� 6LPXOWiQHDPHQWH�� GHEHUi� KDOODU� \� GHILQLU� RULHQWDFLRQHV� TXH

SHUPLWDQ� QR� GHMDUVH� VXPHUJLU� HQ� ODV� FRUULHQWHV� GH� LQIRUPDFLRQHV� PiV� R

PHQRV�HItPHUDV�TXH�LQYDGHQ�ORV�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV��\�FRQVHUYDU�HO

UXPER� GH� ORV� SUR\HFWRV� LQGLYLGXDOHV� \� FROHFWLYRV�� (Q� FLHUWR� VHQWLGR�� OD

HGXFDFLyQ� VH� YH� REOLJDGD� D� SURSRUFLRQDU� FDUWDV� QiXWLFDV� GH� XQ� PXQGR

FRPSOHMR�\�HQ�SHUSHWXD�DJLWDFLyQ�\��DO�PLVPR�WLHPSR��OD�EU~MXOD�SDUD�PRYHUVH

HQ�HOODV��³��(UNESCO, 1996: 95)

Per la seva part, el Ministerio de Educación y Ciencia, en el seu document per a la

discussió del projecte de reforma de l’ensenyament, deia:

³� (O� DFHOHUDGR� ULWPR� GH� LQQRYDFLRQHV� WHFQROyJLFDV� UHFODPD� XQ� VLVWHPD

HGXFDWLYR�FDSD]�GH�LPSXOVDU�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�HO�LQWHUpV�SRU�DSUHQGHU��<�TXH

HVH�LQWHUpV�DQWH�QXHYRV�FRQRFLPLHQWRV�\�WpFQLFDV�VH�PDQWHQJD�D�OR�ODUJR�GH

VX� YLGD� SURIHVLRQDO�� TXH� SUREDEOHPHQWH� WHQGHUi� D� UHDOL]DUVH� HQ� iUHDV

GLYHUVDV�GH�XQD�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD��FDGD�YH]�PiV�VXMHWD�DO� LPSDFWR�GH�ODV

QXHYDV�WHFQRORJtDV�

(O�SURJUHVR� WHFQROyJLFR��SRU�RWUR� ODGR��SODQWHD� WDPELpQ�VHULRV�GHVDItRV�D� OD

KRUD�GH� ORJUDU�XQ�GHVDUUROOR�VRFLDO�HTXLOLEUDGR�TXH�VHD� UHVSHWXRVR�FRQ�XQD

FRQGLFLyQ� KXPDQD� GH� OD� H[LVWHQFLD�� ([LVWH� HO� WHPRU�� SDUD� DOJXQRV� \D
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HODERUDGR�HQ�IRUPD�GH�GLDJQyVWLFR��GH�TXH� OD�KXPDQLGDG�KD�DYDQ]DGR�PiV

HQ�WpFQLFD�TXH�HQ�VDELGXUtD��$QWH�HVWH�PDOHVWDU��HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�KD�GH

UHVSRQGHU� WUDWDQGR�GH� IRUPDU�KRPEUHV�\�PXMHUHV�FRQ� WDQWD�VDELGXUtD��HQ�HO

VHQWLGR� WUDGLFLRQDO� \� PRUDO� GHO� WpUPLQR�� FRPR� FXDOLILFDFLyQ� WHFQROyJLFD� \

FLHQWtILFD´�( MEC, 1987: 23)

Malgrat que aquest últim document mostra interès per el desenvolupament d’un cert

esperit crític de l’alumne vers els canvis tecnològics i socials, la major part dels

informes i opinions institucionals s’orienten cap a l’interpretació de l’educació

escolar com un espai de formació que possibiliti l’individu cap l’aprenentatge continu

per tal d’adaptar-se a un canvi també continu i constant.

L’OCDE, el 1995, opinava al respecte:

³/D� UiSLGD� PXWDFLyQ� GH� OD� HFRQRPtD� \� OD� WpFQLFD� KDFH� LQ~WLO� OD� IRUPDFLyQ

RULHQWDGD�H[FOXVLYDPHQWH�KDFLD�OD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO��\D�TXH�OD�HYROXFLyQ

GH� ORV� FRQRFLPLHQWRV� \� ODV� WpFQLFDV�� \� OD� SURSLD� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� ODV

HPSUHVDV� GHMD� UiSLGDPHQWH� REVROHWR� VX� FRQWHQLGR�� $GHPiV�� OD� JUDQ

GLYHUVLGDG� GH� HVWUXFWXUDV� IDPLOLDUHV� \� OD� FRPSRVLFLyQ� SOXULFXOWXUDO� GH� ODV

VRFLHGDGHV� LQGXVWULDOL]DGDV� VH� RSRQHQ� D� XQ� FRQFHSWR� GH� ORV� FHQWURV

HVFRODUHV� FRPR� HQWLGDGHV� KRPRJpQHDV�� $QWH� HVWH� SDQRUDPD�� HO� SDSHO� GHO

VLVWHPD�HGXFDWLYR�FRQVLVWLUi�HQ�D\XGDU�D�FDGD�DOXPQR�D�DGTXLULU�XQD�VHULH�GH

VDEHUHV� \� FRPSHWHQFLDV� EiVLFDV�� LQFXOFDUOHV� OD� FDSDFLGDG� GH� DGDSWDUVH� DO

FDPELR�\��VREUH�WRGR��OD�DSWLWXG�\�HO�JXVWR�SRU�DSUHQGHU�\�UHDSUHQGHU�WRGD�VX

YLGD´�(OCDE, 1995)

Així mateix, la Comissió Europea, dins del seu informe sobre la societat de la

informació, fa referència a qüestions poc estudiades en el camp de la investigació

educativa:

³�6DEHPRV�PX\�SRFR�GH�FyPR� OD�JHQWH�DSUHQGH�\�VREUH� ODV�GLIHUHQFLDV�HQ



Carmen Núñez

18

IXQFLyQ�GHO� JUXSR�GH�HGDG�� HO� JpQHUR� \� RWUDV� YDULDEOHV��1HFHVLWDPRV� VDEHU

PiV� VREUH� FyPR� OD� JHQWH� PD\RU� \� PiV� MRYHQ� DSUHQGH���� /D� LQYHVWLJDFLyQ

VREUH�HO�PLVPR�DSUHQGL]DMH�HV�XQD�JUDQ�SULRULGDG��LQFOX\HQGR�ODV�UHIRUPDV�HQ

ODV� TXH� ODV� WHFQRORJtDV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� \� OD� FRPXQLFDFLyQ� DIHFWDQ� DO

DSUHQGL]DMH��(VWR� LQFOX\H�¢&yPR� OD�JHQWH� ³�DSUHQGH�D�DSUHQGHU´�HQ�YH]�GH

VLPSOHPHQWH�UHFRUGDU�KHFKRV"�³���(Comisión Europea, 1996: 52)

D’aquestes visions que tenen els organismes i institucions sembla deduir-se que és

necessari propiciar el desenvolupament d’un pensament d’ordre superior, no tan

sols perquè ha esdevingut un requisit imprescindible per a accedir a futurs llocs de

treball qualificats, sinó també perquè els que no accedeixen a ells necessitaran les

habilitats emocionals, intel·lectuals i socials derivades d’aquesta forma de

pensament, si volen viure dins d’una societat tecnològica dominada per la

complexitat. (Sancho, 2000)

I per accedir al domini d’aquestes habilitats i no ser dominat per la complexitat de la

nova societat informacional, les polítiques educatives han d’afrontar l’esforç

d’invertir molts més diners en l’aprenentatge i la capacitació dels seus ciutadans.

L’OCDE calcula en mil miliards de dòlars les despeses anuals que els seus Estats

membres dediquen a l’educació. En aquest moment, les teories neocapitalistes i

liberals que marquen el camí econòmic dels governs del món incideixen en

l’aplicació del principi de lliure comerç com un dels trets més significatius que

identifiquen les societats democràtiques i lliures. El concepte de mundialització de

l’economia ha convertit totes les facetes de la vida social en elements d’intercanvi

econòmic.

Als bens de producció, distribució i consum cal afegir ara els denominats factors

humans d’inversió, es a dir, les capacitats i competències del subjecte tractades

com elements d’inversió i producció de beneficis. Això FRQYHUWHL[� HO� PyQ� GH
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O¶HQVHQ\DPHQW�HQ�XQ�PHUFDW�GH�JUDQV�GLPHQVLRQV10.

Al gener de 1989, la Taula rodona europea dels industrials, l’ERT11, un poderós

grup de pressió patronal dins de la Comissió Europea, va publicar un informe

(GXFDWLRQ� HW� FRPSpWHQFH� HQ� (XURSH� on s’assenyalava que: ³� OD� HGXFDFLyQ� \� OD

IRUPDFLyQ� >���@� VH� FRQVLGHUDQ� FRPR� LQYHUVLRQHV� HVWUDWpJLFDV� YLWDOHV� SDUD� HO� p[LWR

IXWXUR�GH�OD�HPSUHVD´�

El 7 de març de 1990, la Comissió Europea va adoptar el document de treball sobre

/D�HGXFDFLyQ�\�OD�IRUPDFLyQ�D�GLVWDQFLD���on es pot llegir:

³���� /D� HQVHxDQ]D� D� GLVWDQFLD� HV� SDUWLFXODUPHQWH� ~WLO� >��@� SDUD� DVHJXUDU� XQD

HQVHxDQ]D�\�XQD�IRUPDFLyQ�UHQWDEOHV�>���@�8QD�HQVHxDQ]D�GH�DOWD�FDOLGDG�VH

SXHGH� FRQFHELU� \� SURGXFLU� HQ� XQ� OXJDU� FHQWUDO� \� GHVSXpV� GLIXQGLUVH� HQ� HO

iPELWR� ORFDO�� OR� TXH� SHUPLWH� HFRQRPtDV� GH� HVFDOD� >���@� (O� PXQGR� GH� ORV

QHJRFLRV� VH� PXHVWUD� FDGD� YH]� PiV� DFWLYR� HQ� HVWH� FDPSR�� ELHQ� FRPR

XWLOL]DGRU�\�EHQHILFLDULR�GH�OD�HQVHxDQ]D�PXOWLPHGLD�\�D�GLVWDQFLD��ELHQ�FRPR

FUHDGRU�\�FRPHUFLDQWH�HQ�PDWHULD�GH�PDWHULDO�GH�IRUPDFLyQ�GH�HVWH�WLSR���´

És a dir, la Comissió va assumir la necessitat de rendibilitzar la formació i crear un

mercat de l’ensenyament governat per economies d’escala.

En el seu següent informe, al any 1991, la mateixa Comissió Europea subratlla la

necessitat d’emprendre accions per a estendre les aplicacions de l’aprenentatge

obert per tal de mantenir la competitivitat dins del mercat global, tot entenent que la

modificació de les estructures educatives ha de ³���� FRQFHELUVH� HQ� IXQFLyQ� GH� ODV

                        
10 Gérard de Sélys. (1999) “La escuela, gran mercado del siglo XXI” en /H�0RQGH�GLSORPDWLTXH�

11 Fundada al 1983, la ERT agrupa a quaranta set dels més importants dirigents industrials europeus.

12 /¶(GXFDWLRQ�HW�OD�IRUPDWLRQ�D�GLVWDQFH��SEC. (90) 479. 7 de març 1990.
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QHFHVLGDGHV� GH� ORV� FOLHQWHV���´���� �el que suposaria una millora en la qualitat dels

productes.

En aquesta mateixa línia, al 1994, la Comissió va llançar el programa /HRQDUGR 'D

9LQFL�que pretenia animar la formació al llarg de tota la vida i el desenvolupament de

noves formes d’aprenentatge.

Al mateix temps, a Brussel·les, durant una reunió extraordinària del grup G-7

dedicada a la societat de la informació, els integrants de l’ERT donaven a conèixer

un nou informe:

³����/D�HGXFDFLyQ�GHEH�VHU�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�VHUYLFLR�SUHVWDGR�DO�PXQGR

HFRQyPLFR� >���@� /RV� *RELHUQRV� QDFLRQDOHV� GHEHUtDQ� DIURQWDU� OD� HGXFDFLyQ

FRPR� XQ� SURFHVR� TXH� YD� GH� OD� FXQD� D� OD� WXPED� >���@� /D� HGXFDFLyQ� HVWi

GHVWLQDGD�D�DSUHQGHU��QR�KD�UHFLELU�XQD�HQVHxDQ]D���´��

Aquest mateix any, la Comissió va publicar un /LEUR�%ODQFR�VREUH�OD�HGXFDFLyQ�\�OD

IRUPDFLyQ���que es basava en les demandes del grup d’industrials. Així, el programa

6zFUDWHV, es va dirigir especialment per donar una dimensió europea a l’adquisició

de coneixements a distància.

Per la seva part, l’OCDE va publicar un informe elaborat dins de les sessions d’una

Taula rodona celebrada a Filadèlfia (EEUU) en febrer de 1996 on es pot llegir:

³���� (O� DSUHQGL]DMH� GH� SRU� YLGD� QR� WHQGUtD� SRU� TXp� EDVDUVH� HQ� OD� SUHVHQFLD

SHUPDQHQWH� GH� ORV� SURIHVRUHV� >���@� VLQR� TXH� GHEH� HVWDU� DVHJXUDGR� SRU

SUHVWDULRV� GH� VHUYLFLRV� HGXFDWLYRV� >���@� /D� WHFQRORJtD� FUHD� XQ� PHUFDGR

                        
13 ,QIRUPH�VREUH� OD�HQVHxDQ]D�VXSHULRU�DELHUWD� \�D�GLVWDQFLD�HQ� OD�&RPXQLGDG�(XURSHD. Sec. ( 91)
388. 24 de maig de 1991.

��� 8QH� pGXFDWLRQ� HXURSpHQQH�� 9HUV� XQH� VRFLpWp� TXL� DSSUHQG� Informe de la Taula Rodona dels
industrials europeus. ERT. Febrer de 1995.

15 /LYUH�EODQF�VXU�O¶pGXFDWLRQ�HW�OD�IRUPDWLRQ��(QVHLJQHU�HW�DSSUHQGUH��YHUV�OD�VRFLpWp�FRJQLWLYH��COM
(95) 590.
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PXQGLDO� HQ�HO� VHFWRU� GH� OD� IRUPDFLyQ� >���@� /D�QXHYD�SRVLELOLGDG�GH� SURSRQHU

SURJUDPDV� GH� HQVHxDQ]D� HQ� RWURV� SDtVHV� VLQ� TXH� QL� ORV� HVWXGLDQWHV� QL� ORV

SURIHVRUHV� WHQJDQ� TXH� GHVSOD]DUVH� SRGUtD� WHQHU� LPSRUWDQWHV� UHSHUFXVLRQHV

HQ�OD�HVWUXFWXUD�GHO�VLVWHPD�GH�HQVHxDQ]D�\�GH�IRUPDFLyQ�D�HVFDOD�PXQGLDO

>���@

(O� SDSHO� GH� ORV� SRGHUHV� S~EOLFRV� TXHGD� OLPLWDGR� D� DVHJXUDU� HO� DFFHVR� DO

DSUHQGL]DMH�GH�ORV�TXH�QXQFD�VHUiQ�XQ�PHUFDGR�UHQWDEOH�\�FX\D�H[FOXVLyQ�GH

OD� VRFLHGDG� HQ� JHQHUDO� VH� DFHQWXDUi� D� PHGLGD� TXH� RWURV� FRQWLQ~HQ

SURJUHVDQGR���´��

Es distingeixen, doncs, amb claredat, les finalitats subjacents a aquestes propostes

dels grups de pressió econòmica:

�&UHDU��DO�PDUJH�GH�OHV�[DU[HV�S~EOLTXHV�G¶HQVHQ\DPHQW��reduïdes a donar

una educació de base-, un vast sistema privat i comercial d’ensenyament de

qualitat mitjançant les noves tecnologies.

 

�4XH�DTXHVW�VLVWHPD�VLJXL�ILQDQoDW�SHO�SURSL�HVWXGLDQW�R�SHU�OHV�IDPtOLHV�

Restaria per precisar la dimensió d’aquest mercat educatiu i el que estan disposats

a pagar les famílies i els Estats:

³����(Q�OD�PD\RUtD�GH�ORV�SDtVHV�GH�OD�2&'(�ORV�JDVWRV�WRWDOHV�GH�HGXFDFLyQ

UHSUHVHQWDQ�HQWUH�HO����\�HO� ���GHO� SURGXFWR� LQWHULRU� EUXWR� �3,%��� /D�SDUWH

FRUUHVSRQGLHQWH�DO� VHFWRU� S~EOLFR� UHSUHVHQWD� HQWUH� HO� ���� \� HO� ����GH� ORV

JDVWRV�S~EOLFRV� WRWDOHV� >���@�/RV�JDVWRV�DQXDOHV�GH�HGXFDFLyQ�HQ� ORV�SDtVHV

GH�OD�2&'(�VRQ�GH������PLOLDULRV�GH�GyODUHV���´���

                        
16 $GXOW�/HDUQLQJ�DQG�7HFKQRORJ\�LQ�2(&'�&RXQWULHV��OCDE. Paris. 1996

17 0LUDGDV�VREUH�OD�HGXFDFLyQ��/RV�LQGLFDGRUHV�GH�OD�2&'(��Paris, 1997
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Com a conclusió, podríem afirmar que, de les opinions i informes analitzats es

dedueix que correm el risc de que el futur s’orienti vers un model educatiu

caracteritzat pels següents indicadors:

�Conversió de l’ensenyament en un producte econòmic sotmès a les lleis

 del mercat.

�5HGXFFLy�GH�OHV�IXQFLRQV�GH�O¶HVFROD��entesa com a institució sostinguda

amb fons públics- al paper d’impartir una educació bàsica i un       

aprenentatge social adient als interessos de la nova societat informacional.

� Transformació de l’educació en un SURFpV� G¶DSUHQHQWDWJH� que es 

diferencia del concepte de UHEUH�XQ�HQVHQ\DPHQW.

� 7UDVOODW� D� OHV� IDPtOLHV� L� DOV� LQGLYLGXV� GHO� FRVW� GHOV� SURFHVVRV

d’aprenentatge.

�&RQYHUVLy�GH�O¶HVFROD�S~EOLFD�HQ�OORF�GµHQVHQ\DPHQW�SHOV�H[FORVRV�

�,QGLYLGXDOLW]DFLy�GHO�SURFpV�G¶DSUHQHQWDWJH�

�&UHDFLy�GHO�FRQFHSWH�G¶DSUHQGUH�DO�OODUJ�GH�OD�YLGD�

�'LVPLQXFLy�GHO�SDSHU�GHO�SURIHVVRU�

Ens trobem en un moment de transició, en un moment en que les polítiques

educatives dels governs proposen un model d’escola més democràtica -O¶HVFROD�GH

OD�LQWHJUDFLy� que estengui els drets educatius de la igualtat a tothom. Tanmateix,

l’acceptació social d’aquest nou model sembla estar lligada a la resolució d’un fort

debat entre els agents econòmics sobre els sistemes de financiació del model

educatiu.
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De què aquest plantejament no esdevingui una dicotomia insalvable dependrà el

futur educatiu de la nova societat.

������3ROtWLTXHV�HGXFDWLYHV�L�XQ�QRX�PRGHO�G¶HVFROD

Ens enfrontem, doncs, al risc de que la situació educativa es plantegi com una

dicotomia entre els interessos polítics dels grans grups de pressió econòmica i les

necessitats educatives d’una societat abocada a un procés de canvi continu

determinat, en part, per les tecnologies de la informació i la comunicació.

En conseqüència, caldria plantejar-nos com a punt de partida un seguit

d’interrogants: Com trencar aquesta dicotomia? Com aconseguir un punt d’equilibri

entre els models educatius neoliberals, basats en el concepte de rendibilitat, i la

necessitat permanent d’aprenentatge i formació que genera el nou model social?

quines han de ser les polítiques educatives adients per tal de minvar o corregir, dins

del model neoliberal que extén la mundialització, les desigualtats que es produeixen

al convertir l’educació en un bé econòmic?

Les respostes han de trobar-se en els plans educatius dels països del món

occidental que semblen basar-se, avui en dia, en la generació d’un QRX� PRGHO

G¶HVFROD que respongui, de la forma més eficaç possible, a les demandes del nou

model de societat. Aquestes demandes les podríem resumir en dos reptes:
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�'HVHQYROXSDU�HQ�HOV�DOXPQHV�XQ�SHQVDPHQW�HO�PpV�VXSHULRU�SRVVLEOH

G¶DFRUG�DPE�OHV�VHYHV�FDSDFLWDWV�

�'RWDU�DOV�DOXPQHV�GH�OHV�KDELOLWDWV�HPRFLRQDOV��LQWHOÂOHFWXDOV�L�VRFLDOV

QHFHVVjULHV�SHU�D�OD�VHYD�SOHQD�LQWHJUDFLy�VRFLDO�

L’escola actual, hereva de l’esperit del segle XVIII, és el resultat d’un projecte

col·lectiu, organitzat a partir dels conceptes de nació, democràcia i llibertat com a

principis vertebradors, que es basava en la sòlida articulació de l’estructura social i

amb una clara finalitat: la possibilitat d’un futur millor o millorable indefectible.

 La construcció de l’Estat modern es va fonamentar, entre altres elements de

cohesió, en el paper de l’escola com a reproductora cultural. L’alfabetització en una

llengua considerada com a nacional i l’impartició d’un cert esperit assumit com a

propi i identificador van donar un caràcter institucional a l’acció educativa. A la

vegada, es marcaven diferencies entre els ciutadans i es regulava el procés

educatiu de forma externa a la pròpia acció educativa, en funció de condicionants

generats pels interessos, necessitats i prioritats polítiques dels estats moderns18.

Aquesta era una escola organitzada al voltant de la VHT�HQFLDFLy� L OD

MHUDUTXLW]DFLy com a eixos fonamentals i ja no sembla vàlida als nostres dies:

³����(O�DVFHQVR�SRU�JUDGRV�VXFHVLYRV��DVRFLDGRV�D�GHWHUPLQDGDV�HGDGHV�SDUD

DFFHGHU�D�HVWDGLRV�FDGD�YH]�PiV�FRPSOHMRV�GH�FRPSUHQVLyQ�\�GH�UHDOLGDG��\

D�SRVLFLRQHV�VRFLDOHV�GH�PD\RU�SUHVWLJLR�\�SRGHU��HV�GLItFLO�GH�FRQMXJDU�FRQ�OD

QHFHVLGDG�GH�DSUHQGL]DMH�\�IRUPDFLyQ�SHUPDQHQWH��DVt�FRPR�FRQ�OD�GLIXVLyQ

GH�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�VLQ�GLVFULPLQDFLyQ�GH�HGDGHV�TXH�HIHFW~DQ�ORV�PHGLRV

                        
18 J. Ruè (2001): op.cit. Pàg. 15
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GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�PDVDV��$VLPLVPR��OD�MHUDUTXL]DFLyQ�SLHUGH�VHQWLGR��D�VX

YH]�� SRU� HO� DFFHVR� XQLYHUVDO� D� OD� HGXFDFLyQ�� OD� UXSWXUD� GH� ORV� YtQFXORV� GH

DXWRULGDG�\�VREUH�WRGR�SRU�OD�GLVRFLDFLyQ�HQWUH�DVFHQVR�HGXFDWLYR�\�DVFHQVR

VRFLDO����7HGHVFR����������´���

La transició entre aquest model d’escola i el que demanden les noves realitats

socials ha fet augmentar sensiblement el que denominem ULVF�GH�IUDFjV�HVFRODU.

/¶DEDQGRQDPHQW� L� HO� IUDFjV� HVFRODU són assumits pel teixit social com a

problemes que li afecten de manera directa. No són, doncs, assumptes exclusius de

les institucions educatives o de les famílies, malgrat que el seu grau d’implicació és

força elevat.

Pel que correspon al nostre país, un estudi20 realitzat en diversos països europeus

basa les causes del fracàs escolar en els elements següents:

¬PELWV�GH�FRUUHVSRQVDELOLWDW ,QGLFDGRUV

✔Plans d’estudis

iManca d’adequació del professorat.

iNecessitat de formació continua.

iManca d’avaluació del professorat.

iManca d’adequació dels plans a l’alumnat i al

seu entorn.

iEscassa atenció individualitzada a l’alumne.

✔L’ordenació acadèmica iPoca flexibilitat organitzativa dels centres.

✔Recursos financers i qualitat

iManca de recursos suficients.

iEscassa optimització dels recursos.

✔La família

iManca d’implicació en l’educació

iRuptura entre el treball educatiu de l’escola i el

                        
19 Bosco, A:  (2001) /RV�UHFXUVRV�LQIRUPiWLFRV�HQ�OD�WHFQRORJtD�RUJDQL]DWLYD�\�VLPEyOLFD�GH�OD�HVFXHOD�
Tesis doctoral. UAB. Pàg. 27. Cita a Tedesco, J.C.: (1995) (O�QXHYR�SDFWR�HGXFDWLYR��(GXFDFLyQ�
&RPSHWLWLYLGDG�\�&LXGDGDQtD�HQ�OD�VRFLHGDG�PRGHUQD��Anaya. Madrid.
20 EMKO 1998. Cámaras de Comercio de Austria. Informe final. Viena-Madrid. Citat en (O�OLEUR�����
GH�OD�)RUPDFLyQ� Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Madrid. 2000. Pàg. 189.
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de la família.

iDescens dels nivells culturals familiars.

✔Factors personals i ideològics

iDesmotivació.

iAssimilació de fracàs escolar amb fracàs

acadèmic.

iFrustració de les expectatives d’èxit

✔L’origen ètnic i social iFactors culturals i lingüístics.

L’escola necessària avui en dia hauria d’assumir un conjunt de canvis estructurals

imprescindibles per tal de garantir la seva resposta a les demandes socials. Aquests

canvis podrien resumir-se en:

� 7UHQFDPHQW� GHO� VHX� Dïllament institucional obrint-se a les QHFHVVLWDWV

VRFLDOV: horaris, definició social, formació per a tots, rendibilització dels

espais i els recursos, major inserció en el seu entorn social, etc.

� �Redefinició dels seus pactes amb els DJHQWV�VRFLDOLW]DGRUV: la família i

els mitjans de comunicació entre d’altres.

��(VWDEOLPHQW�G¶XQ�GLjOHJ�UHIOH[LX entre la cultura acadèmica, representada

pels currículums actuals, i l’experiència dels alumnes que viuen dins d’una

societat dominada pels mitjans audio-visuals.
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 ��������(OHPHQWV�G¶LQVHUFLy�VRFLDO.

 

 La nova escola hauria d’estructurar-se a partir d’assumir elements de reordenació

de les seves estructures i actuacions. Aquests elements podríem sistematitzar-los

en els següents indicadors:

 

 

 ��$XWRJHVWLy�ORFDO�

 

 ��$YDOXDFLy�EDVDGD�HQ�O¶DSUHQHQWDWJH�FRP�D�SURFpV�

 

 ��'LVWULEXFLy�FXUULFXODU�RUJDQLW]DGD�HQ�TXDQW�D�REMHFWLXV�

� � $XWRQRPLD� GRFHQW per tal d’establir els continguts adients al alumne i a les

seves necessitats.

 

 ��0DMRU�SURIHVLRQDOLW]DFLy�dels docents

��&RJHVWLy dels itineraris dels alumnes compartida entre els implicats en el procés

educatiu.

��)OH[LELOLW]DFLy�G¶KRUDULV�L�VHVVLRQV�



Carmen Núñez

28

 

 � �'LVSRQLELOLWDW�RUJDQLW]DGD, és a dir, la millor gestió dels recursos i dels espais

educatius.

 

 ��'HILQLFLy�GH�O¶HVFROD�FRP�D�ORFXV�G¶DSUHQHQWDWJH�L�GH�GLjOHJ�SHUPDQHQW�

��7UHEDOO�HQ�[DU[D amb altres escoles.

��)LQDQFLDFLy�VXILFLHQW per part de l’Estat com a eina de democratització.

 

Així, les escoles, diferenciades pels seus projectes pedagògics i dotades

d’DXWRQRPLD�GH�FHQWUH per a comunicar-se amb el seu entorn sociocultural, podrien

dur a terme una socialització més eficaç.

Autonomia i, a la vegada, interdependència basada en el concepte de [DU[D�

sistema d’interconexió entre les institucions escolars que permet els intercanvis

reals d’experiències, projectes i informació i que pot superar l’aïllament i formalisme

tradicionals.
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�������(O�WUHEDOO�HQ�[DU[D��

Entenem per WUHEDOO�HQ�[DU[D un tipus de coordinació entre diferents professionals i

escoles que doni coherència als projectes educatius i que permeti l’intercanvi i el

suport entre els diferents nivells educatius des de Primària a la Universitat. La

finalitat és crear projectes flexibles de formes d’aprendre actives, que arribin a

determinar polítiques educatives adients amb els objectius educatius proposats per

les escoles.

 Les xarxes funcionen prioritzant el treball horitzontal, és a dir, dins d’un mateix

nivell, cicle, etapa o ensenyament, com alternativa al funcionament real del sistema

educatiu que tendeix a la verticalitat: els governs legislen i regularitzen, la universitat

analitza i estudia, i ambdós imposen els seus parers a la totalitat dels sistemes

educatius, moltes vegades sense escoltar als docents i a les escoles.

Les xarxes es poden organitzar en dos camps d’actuació:

;DU[D�GH�FRRUGLQDFLy ;DU[D�WHPjWLFD

Organització

Intercanvi d’informació

Planificació

Coordinació

Llengües

Ciències

Socials

Tutories

                        

21 Extracte del Seminari 7UHEDOO�HQ�[DU[HV�impartit per Wiel Weuglers. Profesor d’Ensenyament
Secundari dels Països Baixos. Novembre 2001. UAB.
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Les característiques d’una xarxa poden esquematitzar-se en:

)XQFLRQV�SROtWLTXHV ✔Interpretació de les polítiques governamentals.

✔Anàlisi de projectes educatius.

✔Influència en les polítiques educatives.

)XQFLRQV�G¶LQWHUFRQH[Ly

✔Aprendre de les experiències dels altres.

✔Ús de les experiències dels agents externs.

✔Desenvolupament de noves perspectives       

educacionals.

✔Elaboració de nous materials didàctics.

✔Creació de noves iniciatives.

)DFWRUV�GH�GXUDELOLWDW

✔Sentiment compartit de pertinença.

✔Continuïtat dels centres.

✔Continuïtat dels participants.

✔Reciprocitat entre aprenentatge i aportació.

✔Recerca continua.

)DFWRUV�GH�FRKHVLy

✔Confiança i respecte.

✔Donar i rebre.

✔Combinació d’escoles diferents.

✔Desenvolupament professional individual

simultani amb el de les escoles.

✔Col·laboració i competència entre escoles.

✔Treball conjunt sobre les necessitats

específiques.

✔Transferència amb la resta de professors.
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���/¶DFFLy�WXWRULDO

�����/¶DFFLy�WXWRULDO��XQ�IDFWRU�GH�TXDOLWDW�HGXFDWLYD�

L’acció tutorial ha esdevingut en un dels principals indicadors de la qualitat educativa

d’un centre. Definida com suport de la relació entre el sistema educatiu i els sistemes

socials mitjançant l’alumnat, l’acció tutorial ha de ser una eina educativa que

proporcioni a l’alumne una visió integradora de les accions educatives.

Com assenyala M. Jesús Comellas en l’excel·lent treball que ha elaborat i coordinat22,

resulta fonamental fer un plantejament ampli, general i explícit de l’acció tutorial per tal

de donar una millor resposta als objectius educatius plantejats per l’Administració i,

alhora, a les necessitats educatives dels ciutadans.

Per tal de definir aquesta visió de l’acció tutorial, l’autora indica alguns aspectes previs

que considera fonamentals:

✔ L’acció tutorial depèn de la participació i la implicació de tot l’equip educatiu.

✔ Ha de respondre a un projecte educatiu que contempli, dins dels seus

 objectius, a tot l’alumnat i el seu procés de desenvolupament global :

◗ Cognició: competències, aprenentatges, orientació acadèmica...

◗ Competències socials: personalitat, socialització, emocions...

◗ Praxis: habilitats generals i específiques.

                        
22 Mª Jesús Comellas i altres (2001): /DV�FRPSHWHQFLDV�GHO�SURIHVRUDGR�SDUD�OD�DFFLyQ�WXWRULDO��UAB.
En premsa.
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✔ L’ acció tutorial ha de dirigir-se a donar resposta a les necessitats de

 l’alumnat.

✔ Serà objectiu prioritari el desenvolupament d’uns valors personals,

professionals i socials.

✔ L’acció tutorial ha d’implicar a tots els col·lectius que intervenen en el procés

educatiu:

◗ Professorat: El seu caràcter principal serà el de 0(',$'25

 entre l’alumnat i la societat.

◗  Alumnat: Ha d’involucrar-se en el seu procés de formació,

entès

 no solament com un procés d’aprenentatge acadèmic, sinó

també

com un diàleg permanent amb els altres interlocutors.

◗ Família: Com nucli primari de socialització, ha de cooperar de

forma activa per tal de garantir una major eficàcia i estabilitat en

la pressa de decisions.

Estem parlant, doncs, d’una DFFLy� WXWRULDO� JOREDOLW]DGRUD, que incorpori a tots els

agents implicats en l’acció educativa. Aquesta acció educativa ha de tenir un caràcter

continuo que solventi els problemes que poden sorgir en la discontinuïtat entre

centres i etapes mitjançant la col·laboració i coordinació dels professionals, i

permetent la participació d’altres agents involucrats en el procés educatiu.

L’acció tutorial ha de ser, en els seus objectius i en els seus procediments, un procés

que desenvolupi, de forma continuada, estratègies comunes per tal de resoldre

conflictes i donar coherència a les actuacions educatives. ( Comellas: 2001)
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L’elaboració del PAT (Pla d’acció tutorial) de cada centre hauria de tenir en compte

aquests factors i plantejar unes actuacions que, amb continguts adients, contemplin

els interessos i les característiques pròpies dels alumnes i del seu entorn

sociocultural.

Més enllà d’un simple document administratiu, el PAT és, o millor dit, hauria de ser un

projecte eficaç d’interrelació entre els diversos aprenentatges i el propi procés de

maduració de l’alumne. I per tal de garantir la seva adequació qualitativa i el seu nivell

de qualitat, cal que contempli, en la seva elaboració, els següents indicadors:

(Espinós:2000)23

,QGLFDGRUV�GH�OD�TXDOLWDW�WXWRULDO

�1LYHOO�GH�SODQLILFDFLy�GHO�3$7

�$SDUWDWV�TXH�HO�FRPSRVHQ�

�Àmbits que el formen.

�&RQWLQJXWV�

�(VWUXFWXUD�RUJDQLW]DWLYD
�Àmbits implicats.

�&RRUGLQDFLy�HQWUH�HOV�àmbits.

�$FWXDFLRQV�WXWRULDOV�SUqYLHV
��1LYHOO�GH�SODQLILFDFLy�

��(VWDPHQWV�LPSOLFDWV�

��$FWXDFLRQV�GLYHUVHV�

��7XWRULD�JUXSDO

��1LYHOO�L�FRQWLQJXW�GH�OD�SURJUDPDFLy�

��0HWRGRORJLD�GH�WUHEDOO�

��&DUDFWHUtVWLTXHV�JUXS�G¶DOXPQHV�

��5HODFLy�DPE�OHV�IDPtOLHV�

��7HPSV�GHGLFDW�

��7XWRULD�SHUVRQDOLW]DGD

��1LYHOO�L�FRQWLQJXW�GH�OD�SURJUDPDFLy�

��5DWLR��$OXPQHV�SURIHVVRU�

��0HWRGRORJLD�GH�WUHEDOO�

��5HODFLy�DPE�OHV�IDPtOLHV�

��7HPSV�GHGLFDW�

��(VSDL�XWLOLW]DW�

��3URIHVVRUDW
��)RUPDFLy�HVSHFtILFD�

��&RQVROLGDFLy�GHOV�HTXLSV�

��Àmbits d’actuació.

                        
23 J.L. Espinós (2000): /¶DFFLy�WXWRULDO��IDFWRU�GH�TXDOLWDW�GHOV�FHQWUHV�G¶(62��Tesis doctoral. Juny
2000. Departament de Pedagogia Aplicada. Facultat de Ciències de l’Educació. UAB. Pàg. 97
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��3OD�G¶DYDOXDFLy�GHO�3$7
��6HJXLPHQW�GH�OD�SURJUDPDFLy�

��$YDOXDFLy�FRQWLQXDGD�

��$YDOXDFLy�ILQDO�GHO�3$7�

En quant als seus continguts, el quadre següent assenyala els més importants:

¬PELWV�3$7

∅$FWXDFLRQV�SUqYLHV

�Tipus de relació amb Primària.

�Actuacions previstes.

�Agents de les actuacions.

∅7XWRULD�JUXSDO

�Estructura organitzativa

�Criteris de nomenament del tutor.

�Activitats cícliques:

bSeguiment de grup.

bElecció de delegats.

bOrientació en la tria de CCVV.

bPreparació de les avaluacions.

bPreparació del Crèdit de Síntesi.

�Activitats no cícliques:

bEixos transversals.

�Relacions amb pares, mares i tutors.

∅7XWRULD�SHUVRQDOLW]DGD

�Implicació de tot el professorat.

�Participació dels equips docents.

∅$YDOXDFLy�GHO�3$7
�Àmbits d’actuació.

�Avaluació global del PAT.
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�����/¶HTXLS�GRFHQW�L�O¶DFFLy�WXWRULDO�

L’equip docent és una de les estructures organitzatives més importants dins dels

centres escolars. Les seves funcions avarquen l’aplicació de la quasi totalitat de les

actuacions educatives referides a un nivell determinat de l’acció educativa.

La formació dels alumnes és matèria d’anàlisi, planificació, coordinació i seguiment

dins de les sessions de treball dels equips docents. Malgrat això, amb freqüència, les

seves competències queden minvades quan es contrasten amb les funcions que són

pròpies dels equips departamentals. Aquesta aparent dicotomia és el resultat de la

prevalença, en el si del sistema educatiu, dels dos indicadors característics de l’antic

sistema escolar: OD�MHUDUTXLW]DFLy�L�OD�VHT�HQFLDFLy.

La transició entre els dos models d’escola encara permet que les actuacions dels

equips departamentals siguin prioritàries per sobre de les actuacions dels equips

docents. Prioritàries vol dir que consumeixen la major part dels recursos organitzatius

dels centres: temps, dedicació, criteris d’aprenentatge, criteris d’avaluació, confecció

dels grups-classe, determinació dels crèdits variables... és a dir, la majoria dels

elements d’estructuració del model d’ensenyament de cada centre.

Aquesta prioritat significa en la pràctica que els continguts curriculars de cadascuna

de les matèries s’elaboren sovint més d’acord amb les disposicions normatives de

l’Administració i amb els propis interessos del professorat que com a resultat d’una

anàlisi profunda de les necessitats educatives dels alumnes. I aquests continguts

resten inamovibles, al menys al llarg del curs.

Per tal de superar aquesta situació, els centres han de tendir a dotar de recursos

organitzatius als equips docents, doncs és evident que el seguiment i l’orientació del
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procés d’aprenentatge dels alumnes s’articulen dins de les actuacions dels diferents

equips docents.

Com a referent gràfic de les relacions que haurien d’existir entre els equips

departamentals i els equips docents, es proposa la següent diferenciació de funcions

dominants, entesa com ordenació complementaria:

Equip departamental Equip docent

�0DWèria �)RUPDFLy�GHOV�DOXPQHV

�(ODERUDFLy�GH�OHV�Wècniques d’estudi �(ODERUDFLy�L�DSOLFDFLy�GH�OHV�Wècniques

 d’estudi

�(ODERUDFLy�L�UHYLVLy�GH�

aObjectius

aContinguts

aProcediments

�$SOLFDFLy�GH�

aContinguts curriculars.

�(ODERUDFLy�GH�OHV�DGDSWDFLRQV �5HYLVLy�GHOV�UHVXOWDWV

�(ODERUDFLy�GH�UHFXUVRV�L�PDWHULDOV�SURSLV �6HJXLPHQW�L�RULHQWDFLy�GHOV�DOXPQHV

�$Qàlisi dels indicadors d’avaluació �$Qàlisi dels resultats de les avaluacions

�,QWHUFDQYL�G¶LQIRUPDFLy�HQWUH�SURIHVVRUV �,QWHUFDQYL�G¶LQIRUPDFLy�HQWUH�SURIHVVRUV�L

amb altres agents: pares, EAP, SS...

Les funcions dominants en els camps d’actuació dels equips docents ens porten a

constatar que les seves actuacions educatives coordinades formen part decisiva del

que anomenem DFFLy�WXWRULDO�

En conseqüència, entenem com acció tutorial la que desenvolupen no tan sols els

tutors sinó també tot l’equip docent juntament amb els tutors. D’aquesta manera,

s’unifiquen les diferents funcions i actuacions professionals en un sistema d’accions

orientades vers el conjunt de l’alumnat i els seus interessos i necessitats. (Ruè: 2001)

Les necessitats poden ser individuals o grupals i responen tant a les condicions i
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processos formatius com a situacions i conflictes de caire social, relacional, afectiu o

competencial.

L’acció tutorial amb voluntat integradora ha d’articular-se sobre uns fonaments

diferents al model homogeneïtzador i seleccionador que coneixien fins ara. Ha de

basar-se en 24:

�/¶KHWHURJHQHïtat.

�/D�IXQFLRQDOLWDW�GH�OHV�SRVVLELOLWDWV�HGXFDWLYHV�GH�O¶DOXPQDW�

�/¶HTXLWDW�

�/D�FRRUGLQDFLy�GH�O¶HTXLS�GRFHQW�

Això ens porta a senyalar un conjunt d’actuacions que poden desenvolupar una DFFLy

WXWRULDO�G¶HTXLS�GRFHQW adreçada al conjunt de l’alumnat:25

$FWXDFLRQV�SHU�UHEUH�DO�QRX�DOXPQDW�DO�FHQWUH

✔ Activitats anteriors a l’acollida realitzades amb pares i alumnes.

✔ Activitats amb el professorat dels centres d’origen dels alumnes.

✔ Actuacions conjuntes intercentres sobre eixos transversals i competències

bàsiques.

✔ Actuacions que incorporin als alumnes a la dinàmica participativa del centre.

$FWXDFLRQV�SHU�D�PLOORUDU�HO�UHQGLPHQW�DFDGqPLF�DO�FHQWUH

✔ Establir sessions col·lectives de seguiment del rendiment acadèmic.

✔ Regular la dinàmica del grup-classe per tal de facilitar la seva cohesió.

✔ Generar un clima positiu de treball i de relació mitjançant la tutoria.

✔ Orientar en l’elecció de CCVV i dels itineraris personalitzats.

✔ Establir un àmbit de reflexió sobre les tècniques de treball i les estratègies.

                        
24 J.Ruè (2001): op.cit. Pàg. 72
25 J.Ruè (2001): op.cit. Pàg. 86-87
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✔ Realitzar un seguiment personalitzat del rendiment acadèmic de l’alumne.

✔ Establir un sistema organitzat de suport i ajuda pels alumnes.

✔ Establir sistemes de recuperació adients per a cadascú dels alumnes.

$FWXDFLRQV�VREUH�DVSHFWHV�GH�O¶H[SHULqQFLD�YLWDO�GHOV�DGROHVFHQWV

✔ Treballar els eixos transversals donant una informació rigorosa sobre: salut,

 sexualitat, consum, medi ambient, drogodependències...

✔ Establir un diàleg sobre els temes que interessin als alumnes.

✔ Col·laborar amb informació sobre entitats d’ajut social (ONG)

$FWXDFLRQV�UHIHULGHV�D�O¶RULHQWDFLy�DFDGqPLFD�L�RFXSDFLRQDO

✔ Actuacions informatives i orientadores sobre les sortides de l’ESO

✔ Actuacions personalitzades en l’orientació personal, acadèmica i professional.

✔ Desenvolupar activitats externes amb caire informatiu sobre el món laboral.

$FWXDFLRQV�UHIHULGHV�D�OD�LPSOLFDFLy�GH�SDUHV�L�PDUHV�HQ�OD�IRUPDFLy

�������/D�WXWRULD�FRP�D�PHGLDFLy

Un dels objectius de la tutoria és facilitar estratègies per resoldre els conflictes que es

plantegen. Resulta evident que encara que assumim que l’acció tutorial ha de ser

compartida per la totalitat de l’equip docent, és el WXWRU el subjecte operatiu encarregat

de coordinar les actuacions educatives dins de l’àmbit del grup.

En conseqüència, cal que ens plantegem la figura del tutor com la d’un autèntic

PHGLDGRU�entre tots els agents implicats en el procés� educatiu, no tan sols com

coordinador de les actuacions educatives de la resta de professors, sinó també com

transmissor de la informació adient i moderador en la previsió i resolució de
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conflictes.

Un perfil professional que s’ha de basar en l’adquisició i desenvolupament de les

competències necessàries per tal de portat a terme la seva tasca. En la configuració

d’aquestes competències, resulta molt esclaridor l’anàlisi que realitza M. Jesús

Comellas en el seu estudi, tot considerant que la competència és�³����LQGLVRFLDEOH�GH

OD� FDSDFLGDG� GH� GDU� UHVSXHVWD� DQWH� XQD� VLWXDFLyQ� \� FRQOOHYD� OD� QHFHVLGDG� GH

HVWDEOHFHU�� SUHYLDPHQWH�� UHODFLRQHV� FRQ� FRQRFLPLHQWRV� SUHYLRV� ORJUDQGR� SRGHU

PRYLOL]DUORV�� WUDQVILULpQGRORV� D� GLIHUHQWHV� FDPSRV� \� UHHODERUiQGRORV� VHJ~Q� HO

FRQWH[WR���´ (Comellas 2001: 14)

Competència que està en relació amb la definició de que una persona és competent

si és capaç de VDEHU� VHU�� VDEHU� HVWDU� L� VDEHU� IHU� com s’assenyala a l’informe

Delors del 199626. Als nostres dies, un quart saber, VDEHU�FRQYLXUH, ha acabat de

definir el model de competència.

En relació a l’actuació educativa, i específicament en allò que és relatiu a la figura

del tutor, resulta clarificadora la sistematització que es mostra en el següent

esquema27:

                        
26 J. Delors (1996): ,QIRUPH�GH�OD�81(6&2��/D�HGXFDFLyQ�HQFLHUUD�XQ�WHVRUR��Santillana. Madrid.
1997.
27 Elaborat a partir dels esquemes de Mª Jesús Comellas (2001): op.cit. Pàg. 17
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&RPSHWqQFLHV�HGXFDWLYHV�HQ�OD�WXWRULD

◗ Competències personals

�&RPXQLFDWLYHV

�(PRFLRQDOV

�5HODFLRQDOV

�&RJQLWLYHV

       ◗ Competències professionals

�5HIHULGHV�DO�PRGHO�HGXFDWLX

�5HIHULGHV�D�OD�GLQàmica de l’aula i la

socialització.

�5HIHULGHV�D�O¶DOXPQDW�L�OD�VHYD�GLYHUVLWDW�

�5HIHULGHV�DOV�DVSHFWHV�FXUULFXODUV�L

metodològics.

�5HIHULGHV�DOV�DJHQWV�LPSOLFDWV��HVFROD��DJHQWV

externs, família i entorn.

�5HIHULGHV�D�OD�VHYD�FDSDFLWDW�GH�PHGLDFLy�HQ�HOV

conflictes.

Finalment, i com recull d’una sèrie d’estudis28, crec convenient presentar algunes de

les estratègies més efectives per resoldre els conflictes que es puguin presentar al

professorat i especialment als tutors:

/D�UHVROXFLy�GH�FRQIOLFWHV

(VWUDWqJLHV�SHU�D�OD�PHGLDFLy

�(VFROWDU�DFWLYDPHQW�HOV�DUJXPHQWV�GH�O¶LQWHUORFXWRU�

�0RVWUDU�empatia vers l’altre.

�%XVFDU�SXQWV�G¶DILQLWDW�

�$IDYRULU�OD�FRPXQLFDFLy�L�OHV�GHFLVLRQV�SHU�FRQVHQV�

�$FRUGDU�OHV�FRQGLFLRQV�GH�OD�VROXFLy�GHO�SUREOHPD�SHU�D�OD�VHYD�DFFHSWDFLy�

�9DORUDU�HO�SUHX�GHO�FRQIOLFWH�

�8QLU�HVIRUoRV�SHU�DUULEDU�D�VROXFLRQV�VDWLVIDFWòries.

�3URSRVDU�GLYHUVHV�VROXFLRQV�
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28 J.L. Espinós (2000): op.cit. Pàg. 160-161
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���/D�FRJHVWLy�WXWRULDO

L’ implantació dels nous plans educatius determinats per la LOGSE ha posat de

manifest la importància, cada dia més creixent, de O¶DFFLy� WXWRULDO als centres de

formació, entesa com a una eina de cohesió dels projectes educatius, dels projectes

curriculars i de les programacions de cicle i aula per aconseguir l’ educació-formació

integral de l’ alumne.

En conseqüència, la tasca del professor-tutor esdevé fonamental en l’ orientació

educativa dels alumnes, el seguiment i la resolució de conflictes, així com per a

l’ assessorament als pares. Així mateix, en un procés de formació integral, cal

incorporar, de manera activa, pares i institucions de l’ entorn en la formació individual i

social de l’ alumne. Aquesta tasca, si no és senzilla, tampoc és insuperable en el cas

de comptar amb les eines adients.

Més enllà de la formació de l’ alumne en el domini d’unes habilitats acadèmiques,

l’ educador ha esdevingut -a vegades sense voler-lo i quasi sempre sense una

preparació prèvia-, en l’ autèntic RPEXVPDQ�dels interessos, capacitats i problemes

dels seus tutorats.

La necessària orientació individualitzada, unida al seguiment de la dinàmica del grup,

a la qual cal afegir l’ assessorament als pares, han convertit la funció de tutor en una

tasca immensa. Més encara si tenim en compte l’ escassa dedicació horària que els

centres poden donar a l’ acció tutorial. Si a tot això afegim l’ augment dels casos

conflictius de tipologia diversa, resulta evident que cal buscar-ne solucions pràctiques

que permetin agilitar les tasques tutorials per tal de fer-les realment eficaces.

Per aconseguir això, el punt de partida és la l’ Ordre de 5/5/1989 del Departament
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d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la qual orienta i organitza l’ acció

tutorial als centres a partir dels objectius següents:

❶ Proporcionar als estudiants una orientació educativa adequada, acadèmica i

professional, d’ acord amb les aptituds, les necessitats i els interessos que manifestin.

 

❷ Donar suport als professors en la seva dimensió de dinamitzadors de l’ acció

tutorial al centre.

 

❸ Proporcionar als professors l’ informació i la formació adequades basant-se en les

funcions que han d’assumir com a tutors.

 

❹ Regular la planificació i l’ organització dels Plans d’ Acció Tutorial (PAT) i estendre

progressivament la seva implantació a tots els centres d’ ensenyament.

 

❺ Intercanviar experiències entre els diferents centres amb la finalitat de reforçar la

figura i les actuacions dels tutors, tot establint un procés de coherència i de continuïtat

pedagògiques en l’ acció tutorial.

Aquests objectius centren l’ acció tutorial en O¶RULHQWDFLy�D� O¶DOXPQH�� OD GLQjPLFD

GH�JUXSV�L�OD�IRUPDFLy�GHOV�WXWRUV��Però, quina és la clau per tal de fer coherent el

treball de tutories amb les necessitats educatives? Com optimitzar els recursos

tècnics, pedagògics i humans dels centres per aconseguir els objectius esmentats?

Com garantir els resultats i el treball eficaç? De quina manera es pot integrar els

implicats en el procés educatiu o formatiu de l’ alumne?

/D� UHVSRVWD� pV� SRGHU� GLVSRVDU� G¶XQ� VLVWHPD� WXWRULDO� JOREDO�� LQWHJUDGRU�

RUJDQLW]DW��SUjFWLF��SHGDJzJLF��HILFDo��UHQGLEOH�L�RSHUDWLX��RULHQWDW�D�OD�UHVROXFLy

GH� FRQIOLFWHV�� TXH� FRPSWL� DPE� OD� WHFQRORJLD� QHFHVVjULD� SHU� DFRQVHJXLU� HO

GRPLQL�GH�OD�LQIRUPDFLy�SUHFLVD�
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*/2%$/, perquè incorpora la totalitat de nivells del sistema educatiu, els

agents de formació, els itineraris i teatres d’ operacions.

,17(*5$'25 de tots els alumnes i especialment dels que es troben en

situació de ULVF�DFDGqPLF.

25*$1,7=$7� és a dir, amb la informació estructurada de manera que hom

pugui accedir amb facilitat per fer servir la informació en ell moment que es

necessiti i de la manera que es necessiti.

35¬&7,&, amb la informació necessària per aconseguir els objectius

proposats.

3('$*Ñ*,&, en el sentit que el sistema tutorial és una eina pedagògica

cabdal del sistema educatiu.

(),&$d, per abocar-se a l’ obtenció de solucions dels problemes de l’ alumne,

de manera que aquestes siguin ràpides i viables.

5(1',%/(, perquè el sistema, sense incrementar els costos dels recursos

actuals, pugui optimitzar els existents als centres.

23(5$7,8, entès com a eina de fàcil accés, que resulti disponible en Internet,

al marge d’ horaris i del factor humà.

25,(17$7� $� /$� 35(9,6,Ï� '(� 352%/(0(6� ,� $� /$� 5(62/8&,Ï� '(

&21)/,&7(6.

En resum, un model que, per les seves característiques, sigui $'$37$%/(�$�/(6

1(&(66,7$76�*/2%$/6�'(�/$�*(67,Ï�78725,$/ de qualsevol centre educatiu.
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����2EMHFWLXV�TXH�HV�SUHWHQHQ�DVVROLU�

El PRGHO�GH�FRJHVWLy�WXWRULDO vol aconseguir els objectius següents:

327(1&,$5
L'acció tutorial del centre educatiu, incorporant la
informació necessària, dins d'un sistema organitzat,
interactiu i eficient de consulta informàtica.

&225',1$5
el treball dels diferents estaments implicats en el procés
educatiu per afavorir l'orientació i formació de l'alumne.

)20(17$5
la participació dels pares en el procés formatiu dels seus
fills a partir de la informació adient i de l'intercanvi
d'experiències.

,17(*5$5
les tasques d'educadors, assistents socials,
psicopedagogs i organismes de l'Administració en els
àmbits de l'acció tutorial per tal de dinamitzar-los.

&216758,5
un sistema complementari d'orientació i formació de
l'alumne vàlid per a tots els nivells de l'ensenyament.

$9$/8$5
els resultats de les accions tutorials sobre els alumnes
per afavorir-les o modificar-les .

25,(17$5
els alumnes en els seus estudis, en las seves relacions
interpersonals i en els seus interessos de futur,
ocupacionals i/o d'estudi.

&211(&7$5
les accions tutorials de centres diferents amb una eina
informàtica de suport en Internet.

'27$5
el Departament d’ Ensenyament d’ una eina pràctica i
provada d’ acció tutorial per als centres d’ ensenyament
secundari.
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�����3UHVHQWDFLy�L�GHVFULSFLy�GHO�WUHEDOO� /D�FRJHVWLy�WXWRULDO��XQ�UHSWH�QRX�

Els canvis socials, laborals, tecnològics i econòmics, en general, produeixen nous

condicionaments en les relacions familiars, no sempre de caire positiu. Els horaris

professionals, la presencia de la TV com a factor d’aïllament intern, l’ acceleració i els

interessos divergents en el nucli familiar ocasionen, de vegades, la desorientació del

l’alumne que es troba, força sovint, sense models clars de referència en àmbits tan

decisius com les FRPSHWqQFLHV� VRFLDOV, els YDORUV� GH� FRQYLYqQFLD, els KjELWV

DOLPHQWDULV, la VH[XDOLWDW�o HO�PyQ� GHO� WUHEDOO��Quan a aquesta circumstància es

sumen la marginació o la falta d’ integració social, el resultat és, quasi amb certesa,

un jove conflictiu.

Els centres educatius pateixen, amb alguns dels seus alumnes, las conseqüències de

la situació descrita, sense tenir altre eina de treball que el pla d’ acció tutorial com a

element pal· liatiu. En aquests casos el tutor i l’equip docent, gestors de l’ orientació a

l’ alumne, han d’ assumir una tasca que sovint pot excedir les seves competències i

capacitats.

Cal enfrontar el problema amb decisió, tot aprofitant els nous mitjans tecnològics. El

model que proposo en el present treball hauria de permetre als centres educatius

desenvolupar el seu propi model de cogestió tutorial, adaptat a les necessitats dels

seus alumnes, però això no ha de significar un treball solitari i descohesionat de la

resta de centres o allunyat dels elements que formen l’ entorn educatiu. Molt al

contrari, la proposta que es presenta pretén unir esforços i estalviar energies creant

un model de COGESTIÓ TUTORIAL on tots els implicats -tutors, professors, alumnes,

pares, educadors, psicopedagogs i institucions-, col· laborin en una tasca comú, amb

criteris clars i eficaços, que serveixin de punt de referència als interessos del propi

alumne.

� &RJHVWLy� WXWRULDO vol ser un model d’intervenció educativa basada en la

coordinació operativa de tots els agents implicats en l’acció educativa, entenent
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aquesta com una acció bàsicament tutorial. I això vol dir que l’acció tutorial ha de ser

contemplada com un conjunt d’actuacions que a partir de O¶HTXLS�GRFHQW orientin el

procés d’aprenentatge dels alumnes, i on la figura del tutor es constitueixi,

fonamentalment, en mediador per tal de resoldre els conflictes. Els elements

d’identificació de la cogestió tutorial com conjunt d’actuacions que poden

desenvolupar una DFFLy� WXWRULDO� G¶HTXLS� GRFHQW adreçada al conjunt de l’alumnat

queden desenvolupats en l’esquema següent:

3OD�G¶DFROOLGD�GHOV�QRXV�DOXPQHV

✔ Activitats anteriors a l’acollida realitzades amb pares i alumnes.

✔ Activitats amb el professorat dels centres d’origen dels alumnes.

✔ Actuacions conjuntes intercentres sobre eixos transversals i competències

bàsiques.

✔ Actuacions que incorporin als alumnes a la dinàmica participativa del centre.

✔ Sistematització de la informació amb suport telemàtic.

0LOORUD�GHO�UHQGLPHQW�DFDGqPLF

✔ Establir sessions col·lectives de seguiment del rendiment acadèmic.

✔ Regular la dinàmica del grup-classe per tal de facilitar la seva cohesió.

✔ Generar un clima positiu de treball i de relació mitjançant la tutoria.

✔ Orientar en l’elecció de CCVV i dels itineraris personalitzats.

✔ Establir un àmbit de reflexió sobre les tècniques de treball i les estratègies.

✔ Realitzar un seguiment personalitzat del rendiment acadèmic de l’alumne.

✔ Establir un sistema organitzat de suport i ajuda pels alumnes.

✔ Establir sistemes de recuperació adients per a cadascú dels alumnes.

✔Sistematitzar la informació amb suport telemàtic.

2ULHQWDFLy�SHUVRQDO�L�YLWDO
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✔ Treballar els eixos transversals donant una informació rigorosa sobre: salut,

sexualitat, consum, medi ambient, drogodependències...

✔ Establir un diàleg sobre els temes que interessin als alumnes.

✔ Col·laborar amb informació sobre entitats d’ajut social (ONG)

✔ Sistematitzar la informació mitjançant el suport telemàtic.

2ULHQWDFLy�DFDGqPLFD�L�RFXSDFLRQDO

✔ Actuacions informatives i orientadores sobre les sortides de l’ESO.

✔ Actuacions personalitzades en l’orientació personal, acadèmica i professional.

✔ Desenvolupar activitats externes amb caire informatiu sobre el món laboral.

✔ Actuacions informatives amb suport telemàtic.

&RRUGLQDFLy�DPE�HOV�SDUHV�L�PDUHV

✔ Implicar als pares i mares en la participació en els processos d’aprenentatge.

✔ Proporcionar la informació adient per tal de garantir la seva participació en la xarxa
telemàtica.

�/D�&2*(67,Ï�78725,$/�pV�WDPEp�XQD�HLQD�GH�VLVWHPDWLW]DFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

per tal de fer-la més eficaç, però a més té una finalitat en si mateixa: complementar

las funcions del tutor dins d’ una [DU[D�JOREDOLW]DGRUD�L�GLQjPLFD que doni resposta

als reptes del futur. Reptes que es poden resumir en la necessitat de IRUPDU

SHUVRQHV i donar-les la SUHSDUDFLy� DGHTXDGD per a convertir-les en FLXWDGDQV

GHPRFUjWLFV plenament inserits en el PyQ�SURIHVVLRQDO�L�ODERUDO.
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',$*5$0$�&21&(378$/�'(�/$�&2*(67,Ï�78725,$/

e

801( &21)/,&7(
78725

0(',$&,Ï &2*(67,Ï 5(62/8&,Ï

gents exteriors Escola

)DPLOLD Alumnes

Classe
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�����$QWHFHGHQWV�GHO�0RGHO�GH�FRJHVWLy�WXWRULDO�

La meva experiència professional és el resultat de més de vint-i-sis anys de treball

educatiu i pedagògic en pràcticament tots els nivells de l’ ensenyament, des de la

Primària fins a la Universitat. Això m’ ha permès participar en molts projectes i grups

de treball que a la llarg d’ aquest temps han conformat un conjunt d’ experiències i

tasques valuoses que sempre he procurat aplicar tant al desenvolupament de les

feines específiques dels càrrecs pels quals he estat anomenada, com a la meva

pràctica docent quotidiana.

El disseny del treball d’ (ODERUDFLy�G¶XQ�PRGHO�GH�FRJHVWLy�WXWRULDO, està basat en el

resultat de treballs previs desenvolupats en els darrers anys i especialment a partir de

l’ implantació de la Reforma educativa. Del conjunt de treballs i experiències en els

quals he participat, cal destacar aquells que més s’ involucren en el projecte

presentat:

�3OD�HVSHFLDO�GH�WXWRULHV�GH��U��(62�

Dins del corresponents PAT de l’ IES Duc de Montblanc, el disseny, elaboració

i aplicació d’ un� SOD� HVSHFtILF� G¶LQWHJUDFLy� L� DFFLy� WXWRULDO adreçat als

alumnes de �U�� (62 ha estat durant els cursos 1997/1998, 1998/1999,

1999/2000 i 2000/2001 una eina innovadora i pràctica que ha permès al Centre

donar atenció tutorial GLjULD�als alumnes de 1r.ESO, recolzant la seva correcta

transició de Primària a Secundària mitjançant el disseny i aplicació del material

didàctic adient. Aquest pla, que he contribuït a elaborar, coordinar i dirigir, ha

estat avaluat, dins de l’ avaluació externa del Centre, com a PROW�SRVLWLX per

l’ inspecció de Primària i l’ inspecció de Secundària del Departament

d’ Ensenyament, i té caràcter d’ experiència singular dins de la Secundària de

Rubí.
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�3URMHFWH�GH�SUHYHQFLy�GH�GURJRGHSHQGqQFLHV�L�FRQGXFWHV�GH�ULVF�

Desenvolupat pels coordinadors i tutors del Centre, compta amb el VXSRUW� L

O¶DVVHVVRUDPHQW�GHO 3(6( ( Programa d’ Educació per a la Salut a l’ Escola)

del Departament d’ Ensenyament. La seva tasca ha estat fonamental per

dissenyar, elaborar i aplicar les tècniques adients en el tractament dels temes

de Salut mitjançant les sessions de tutoria de cadascú dels diferents nivells

d’ ESO: Nutrició i trastorns alimentaris; SUHYHQFLy� GH GURJRGHSHQGqQFLHV;

sexualitat, contracepció i SIDA i educació viària. Compta amb material propi -

dues publicacions que figuren en la bibliografia final: 1R�WH� OD� IRWLV��3URJUDPD

G¶(GXFDFLy�SHU�D�OD�6DOXW�i (VWUDWqJLHV�G¶DSUHQHQWDWJH�L�WqFQLTXHV�G¶HVWXGL- i

l’ ajut dels organismes de Salut de l’ Ajuntament de Rubí. També hi participa

l’ AMPA de l’ Institut, mitjançant les sessions de l’Escola de Pares i Mares.

�*UXS�GH�WUHEDOO�G¶(GXFDFLy�SHU�D�OD�6DOXW�GH�6HFXQGjULD�GH�5XEt�

Format pels coordinadors i representants dels IES de Rubí, coordinats per

l’ EAP de Rubí i amb el suport i participació dels organismes de l’Ajuntament i

del PESE. Ha coordinat l’ acció tutorial en els temes de Salut als IES de

Secundària del Municipi. Compta amb material propi i comú -dossier

d’ informació i activitats de treball per a l’ alumne- publicat per l’ Ajuntament.

També ha participat en el disseny, elaboració i emissió d’un YtGHR�GLGjFWLF -i

els corresponents qüestionaris de participació-, 1XWULFLy�� $OLPHQWDFLy� L

FRQGXFWHV�GH�ULVF��adreçat als alumnes, pares i familiars, que va ser emès el

passat mes d’abril pel Canal 10 de TV. Aquest material apareix també en la

bibliografia final del projecte.
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�3URMHFWH�GH�VXSRUW�WHOHPjWLF�L�LQIRUPjWLF�DOV�DOXPQHV�GH�1RFWXUQ�

�Es tracta d’ un projecte de complementació dels estudis de Batxillerat nocturn

  adreçat als alumnes amb discontinuïtats d’ assistència a les sessions

presencials, degudes a motius laborals, o a incapacitats físiques. El seu

desenvolupament està previst al llarg de tres cursos, i aquest any ha començat

la primera fase d’ aplicació. Compta amb l’ assessorament i suport del 3,( del

Departament d’ Ensenyament.

�*UXS�GH�7UHEDOO�G¶LQWHUFDQYL�G¶H[SHULqQFLHV�D�OHV�8$&�

Format pels professors de les UAC de Rubí, juntament amb els psicopedagogs

i coordinadors del centres de Secundària. Ha estudiat la problemàtica dels

alumnes amb risc acadèmic: caracterials, d’ incorporació tardana i amb retards

importants al aprenentatge. Les experiències intercanviades me han permès

preparar la part del projecte corresponent a aquesta tipologia d’ alumnes i la

seva posterior aplicació a la fase d’ elaboració del model de cogestió tutorial

adreçat al 2n. Cicle. El grup de treball forma part del Pla de Formació

Permanent i està inclòs en les activitats formatives de l’ ICE de la Universitat

Autònoma de Barcelona. 

�7DVTXHV�GH�FRRUGLQDFLy�

Com a Coordinadora d’ ESO a l’ IES Duc de Montblanc de Rubí he participat

en el disseny i aplicació dels Plans d’ Acció tutorial del Centre durant els últims

quatre anys. Fruit d’ aquestes tasques són les experiències i treballs descrits

als punts 1,2,3 i 4 d’ aquest apartat. Amb anterioritat, he estat Coordinadora de

Nivell i de Àrea durant deu anys i fins l’ implantació de la Reforma Educativa al

Centre. Alguns dels meus treballs es recullin en l’ apartat de Bibliografia.
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���(ODERUDFLy�G¶XQ�PRGHO�GH�&2*(67,Ï�78725,$/�

����-XVWLILFDFLy�GHO�WHPD

Freqüentment la informació referida als alumnes que arriba al tutor ho és en forma de

documents i d’ informació oral, la sistematització de la qual exigeix temps i dedicació

complementària, a costa de perdre eficàcia i rapidesa en les actuacions. Aquesta

informació procedeix de fonts diverses: pares, antics tutors, professors,

psicopedagogs, serveis socials, inspecció, EAPs, altres centres i/o institucions i

organismes implicats en la tasca educativa.

A l’ invers, quan el tutor ha de transmetre informació sobre els seus alumnes o sobre

les activitats de tutoria, s’ enfronta a un procés sovint lent i feixuc que dificulta la

resolució dels conflictes i rellenteix les actuacions pertinents. És aquí on crec que el

projecte de &2*(67,Ï�78725,$/�pot afavorir la dinamització del procés educatiu

mitjançant la utilització d’eines informàtiques i de recursos Multimèdia en el treball

tutorial.

Així mateix, les noves demandes socials fan necessari que l’acció tutorial s’obri a

camps d’actuació plurisectorials, afegint la valoració crítica de tot allò que forma part

de la realitat actual del món on l’alumne està immers: hiperinformació, competitivitat,

nous sistemes socials basats en la mundialització, el model comunicatiu que permet

Internet, etc. Incorporant les noves tecnologies en el tractament de l’informació podem

fer més atractiva la tasca tutorial, a la vegada que personalitzem el treball de cadascú

dels alumnes i donem l’oportunitat a pares i professors de conèixer i participar en

l’acció tutorial.

La integració de les TIC dins de l’entorn escolar s’està produint de forma accelerada

durant els últims cursos, molt lligada a l’experimentació de noves formes de suport a

les matèries integrants dels diferents currículums. Però més enllà de la seva
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possible utilitat immediata, moltes vegades ens trobem amb la mancança

d’estratègies pedagògiques adients que potencien les seves possibilitats per a

millorar l’escola o al menys per evitar que siguin neutralitzades.

La &2*(67,Ï� 78725,$/ és un nou sistema de participació i d’ intercanvi

d’ informació entre tots els agents del procés educatiu de l’ alumne, mitjançant les

xarxes informàtiques, que permet agilitar l’ acció tutorial, i per tant els resultats

positius, dins i fora del centre escolar.

La &2*(67,Ï� 78725,$/ permet integrar els estaments implicats en el procés

educatiu amb el desenvolupament d’ un treball coordinat, interactiu, participatiu i

formatiu. La seva aplicació es pot estendre a tots els nivells, cicles, etapes i tipus

diferents d’ ensenyaments -reglats i no reglats- a partir d’ un PRGHO�G¶DSOLFDFLy, el

disseny i la concreció del qual constitueixen la base d’ aquest treball que es presenta.

La totalitat del programa és matèria de treball per ésser desenvolupada en diferents

fases o períodes, donat la seva complexitat i extensió. He procurat acotar els

elements bàsics del projecte que són els que he treballat aquest any, començant per

la transició de Primària a Secundària i l’estudi i l’elaboració del model aplicable al

Primer Cicle, però també vull indicar molts dels aspectes globals del projecte, ja que

penso que són necessaris per comprendre els seus continguts, la seva aplicació i les

utilitats que pot oferir al mon educatiu.

,QIRUPDFLy %DVHV�GH�GDGHV &RQHL[HPHQW $FFLy�WXWRULDO

Programari
específic Tutor

Estructuració
Alumnes
Pares

Professors
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����  3OD�GH�WUHEDOO��IDVHV�L�FDOHQGDUL�

Donat l’ abast de la proposta, he cregut necessari temporalitzar el treball en les fases
següents:

&217,1*876�$1$/,7=$76
�D�)$6( ����7UDQVLFLy�GH�3ULPjULD�6HFXQGjULD����U��&LFOH�G¶(62�
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����$QjOLVL�GHO�SURFpV�GH�FDQYL�GH�3ULPjULD�D�6HFXQGjULD�
����,QWHJUDFLy�GHOV�DOXPQHV�GH��U��&LFOH�G¶(62�DOV�,(6�
 ,QWHJUDFLy�GHOV�DOXPQHV�DPE�SUREOHPjWLTXHV�HVSHFtILTXHV�L�R�ULVF�DFDGqPLF��
FDUDFWHULDOV��HVFRODULW]DFLy�WDUGDQD��GLVPLQXwWV�L�DPE�UHWDUGV�G¶DSUHQHQWDWJH�
����(VWXGL�L�DQjOLVL�GH�GLIHUHQWV�PRGHOV�G¶DFFLy�WXWRULDO�
����'LVVHQ\�GH�OHV�SURSRVWHV�G¶DFWXDFLy�
����0RGHO�G¶DSOLFDFLy�GH�OD�FRJHVWLy�WXWRULDO�DO��U��&LFOH�

�D�)$6( 2.- 2n Cicle de Secundària. Transició als ensenyaments postobligatoris i món
professional i laboral.
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2.1 Anàlisi de la transició de 1r. a 2n. Cicle.
2.2 Aplicació del model de cogestió tutorial al 2n. Cicle.
2.3 Integració dels alumnes amb problemàtiques específiques: caracterials, escolarització
tardana, disminuïts i amb retard d’aprenentatge.
2.4 Inserció dels alumnes en el Batxillerat, Cicles Formatius i món professional i laboral.
2.5 Els alumnes de les UAC. Formació pre-professional.
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1.- Anàlisi dels informes finals de Primària. Anàlisi de diferents models d’orientació.

     Elaboració d’una proposta d’informe compatible amb el model tutorial de cogestió.

2.- Anàlisi del Pla d’acció tutorial de 1r.d’ESO:

2.1 Anàlisi de les característiques de l’alumnat de 12 anys.

2.2 Anàlisi de les necessitats educatives i orientatives per tal de garantir l’integració correcte dels alumnes als

  IES.

2.3 Integració d’alumnes amb risc acadèmic i les seves especificitats:

2.3.1 Caracterials
2.3.2 Incorporació tardana
2.3.3 Discapacitats
2.3.4 Retards importants en el procés d’aprenentatge.

&
2
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6 3.- Elaboració d’un model de cogestió tutorial:

            3.1 Aplicació informàtica i anàlisi del model de cogestió tutorial. Elaboració del material.

3.2 Disseny d’un model de cogestió tutorial aplicat a 1r Cicle.

3.3 Avaluació de la possibilitat de la seva aplicació a realitats específiques.
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4- Adaptació de la informació recollida a 1r.ESO. Aplicació del model de cogestió tutorial.

            4.1 Contrast i sistematització de la informació recollida i aplicació als eixos transversals

4.2 Planificació i elaboració dels materials:

4.2.1 Cogestió tutorial: Eixos transversals:

4.2.1.1 Educació per a la Salut
4.2.1.2 Educació en valors.
4.2.1.3 Tècniques d’estudi

6
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7
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7
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,

Ï

5.- Proposta d’aplicació del model de cogestió tutorial: Elaboració del material informàtic i Multimèdia.

6.- Avaluació de la seva possible aplicació a realitats específiques.
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������&DOHQGDUL�

0HVRV
$FWLYLWDWV
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VHW

�
RFW
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IHE

�
PDU

�
DEU

�
PDL

��
MXQ
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RFW

Recollida de models d’ informes de primària

Recollida d’ informació i documentació publicada

Recollida d’ informes i d’ activitats tutorials dels IES

Estructuració i transformació de la documentació

Entrevistes amb tutors, coordinadors i psicopedagogs

Entrevistes amb entitats

Estructuració de les bases de dades

Redacció de l’ informe preliminar

Comprovació dels camps. Avaluació de resultats

Redacció de l’ informe final i lliurament de la documentació

gActivitat de camp i d’ informació gPeríode no laboral g Visites concertades amb professionals
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�����/D�7UDQVLFLy�GH�3ULPjULD�D�6HFXQGjULD

Estem en un moment de canvi en la consideració de com ha de ser el procés

d’aprenentatge i sembla que aquest s’orienta més vers un SURFpV�GH�FRQVWUXFFLy

per part del propi alumne que d’assimilació dels coneixements transferits pels

professors com fins ara.

Això va a modificar la dinàmica de l’aula, a la vegada que exigirà una major

participació i coordinació dels equips docents. La distribució de recursos, la

determinació dels continguts que han de ser ensenyats, la pròpia metodologia de

les diferents matèries, són alguns dels aspectes que plantejaran dificultats a la hora

de trobar línies d’intervenció eficaces i rendibles.

Però creiem que les escoles, malgrat el seu principi d’autonomia, no han de treballar

de forma aïllada. Ben al contrari: si hem postulat en apartats anteriors la necessitat

del treball en equip, i la consideració d’aquest com el lloc on es desenvolupa l’acció

tutorial de forma prioritària, ara afegim la constatació de la necessitat d’involucrar en

aquest procés als centres que desenvolupen conjuntament l’acció educativa durant

tot el procés d’escolarització.

Aquesta constatació ens porta a proposar, com a model d’acció educativa

compartida, el WUHEDOO� HQ� [DU[D� HQWUH� FHQWUHV, com HLQD� GH� FRQVHQV� L

WUDQVIHUqQFLD dels objectius, continguts i valors que desenvolupen els alumnes al

llarg de la seva vida escolar.

A través de l’acció tutorial continuada, els alumnes han d’assolir aquelles

competències que els capacitaran per a integrar-se a la societat del seu futur,

entenent que el marc de l’ESO és l’espai on es construeixen els trets identificatius

del ciutadà dels anys venidors.
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D’ aquestes certeses podem deduir la importància de donar a l’acció tutorial un

sentit continuista, sense que les necessàries transicions entre centres, etapes,

cicles o cursos signifiquen altra cosa que ser diferents fites en el procés de

maduració i aprenentatge dels alumnes.

Per aconseguir això cal plantejar-se l’acció tutorial com un conjunt d’actuacions que

permetin les transicions de forma organitzada, coordinada i eficaç. En el cas de la

WUDQVLFLy�HQWUH� OD�3ULPjULD� L� OD�6HFXQGjULD resulta evident que és precís pautar

una sèrie d’accions educatives que han de sortir de la necessària coordinació entre

els professors d’ambdós etapes educatives. Aquestes actuacions es referirien als

dos aspectes que considerem més importants per a la coordinació29:

Adquisició de competències bàsiques

0DWqULHV 'RPLQLV

Àrea verbal

Comunicació oral

Comprensió de la llengua escrita.

Expressió escrita

Vocabulari i estructures

Coneixement gramatical

Actituds i necessitats comunicatives

Àrea matemàtica

Coneixements de la numeració

Coneixements de l’oració

Mesures

Resolució de problemes

Aplicació a la vida quotidiana

Comprensió del funcionament econòmic domèstic i social.

Àrea de maduresa

personal i socialització

Vida quotidiana

Entorn

Comprensió del context on es viu

Realitat social immediata.

                        
29 Esquema elaborat a partir de : Mª Jesús Comellas (2001) op.cit. Pàg. 67. Cita a Chinapah i Khan
(1993) citats per Depover-Noël (1999).
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Ampliació del currículum

(L[RV�WUDQVYHUVDOV

Educació per a la Salut Hàbits alimentaris.

Prevenció de l’alcoholisme i el tabaquisme.

Prevenció de les drogodependències.

Educació sexual Educació en l’afectivitat i el respecte.

Prevenció de malalties.

Educació viària Coneixement de les normes.

Respecte pels altres.

Protecció de l’entorn Preservació de la Natura.

Hàbits ecològics.

Educació del consum Ús racional dels recursos.

Interculturalitat Respecte vers les altres cultures.

El treball de coordinació entre els centres de Primària i els de Secundària hauria de

realitzar-se tenint en compte les dues dimensions que donen coherència i

continuïtat al currículum30:

�'LPHQVLy�KRULW]RQWDO: Les habilitats pactades s’han de treballar des de

 totes les matèries que constitueixen un curs acadèmic.

�'LPHQVLy�YHUWLFDO: S’ha d’incrementar progressivament el grau

 d’exigència i ampliació de les habilitats treballades dins dels continguts de

 cada àrea i durant el curs de 6è i 1r. D’ESO.

                        
30 G. Valls (2000): (VWUDWqJLHV�G¶LQWHUYHQFLy�HQ�OHV�KDELOLWDWV�EjVLTXHV�SHU�D�IDFLOLWDU�OD�WUDQVLFLy�GH
O¶DOXPQDW�GH�3ULPjULD�DO�SULPHU�&LFOH�G¶(62��Text policopiat. UAB.
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En quant a la priorització de quins FRQWLQJXWV� serien els susceptibles de

coordinació, crec que els següents resultarien el més compatibles31:

¬PELWV &RQWLQJXWV

Aprenentatge

�'HWHUPLQDU�SURFHGLPHQWV�GH�WUHEDOO

�$GTXLULU�Wècniques d’estudi adequades

�ÒV�GH�O¶DJHQGD

�Rendibilitzar el temps d’aprenentatge

Hàbits i procediments �'HWHUPLQDU�QRUPHV�Eàsiques de relació d’aula

�$FRUGDU�HVWUDWègies didàctiques comunes

Avaluació �6HJXLPHQW�LQIRUPDWLX�GHOV�DOXPQHV�GH�ULVF�

�+RPRJHQHïtzar el tipus d’informació

La transició contempla també un WUDVSjV�G¶LQIRUPDFLy. Informació sobre l’alumne

que ha de permetre que el treball coordinat entre els equips de centre es virtualitzi

en una documentació adient per tal de donar continuïtat al procés d’aprenentatge.

Aquesta documentació hauria d’estar estructurada tenint en compte els següents

indicadors:

                        
31 G. Valls (2000): op.cit. Pàg. 50
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0RGHO�G¶LQIRUPH

,QWHUYHQFLy�HGXFDWLYD ,QGLFDGRUV

hDiagnòstic sobre l’alumnat.

hÀmbits vinculats a l’aprenentatge.

hActuacions específiques.

hValoracions que rep l’alumnat.

hOrganització i gestió de l’aula.

hDinàmica de treball.

hAvaluació.

hRelació amb l’entorn.

✔ Nivell general assolit

✔ Nivell en el procés de lecto-escriptura

✔ Nivell en Matemàtiques.

✔ Habilitats manuals.

✔ Conducta social

✔ Personalitat.

✔ Actitud davant del treball.

✔ Autonomia.

✔ Assistència a classe.

✔ Interès familiar.

✔ Necessitats específiques de reforç.

✔ Elements de risc.

La meva proposta consisteix en donar un suport telemàtic al traspàs d’aquesta

informació. Amb això faríem més sistemàtic el procés de transició i, a la vegada,

disposaríem d’una informació homogeneïtzada i a l’abast de tots els agents

implicats en el procés educatiu.

En O¶DSDUWDW� � del present treball es presenta un model de EDVHV�GH�GDGHV que

permet veure l’aplicació pràctica de la proposta. És un model indicatiu, que no

pretén exhaurir totes les possibilitats d’informació. Els seus continguts mostren

possibles indicadors que poden orientar als centres sobre com dissenyar les seves

pròpies eines informàtiques.



Carmen Núñez

64

���� 0RGHO�GH�FRJHVWLy�WXWRULDO�DSOLFDW�DO�3ULPHU�FLFOH�GH�6HFXQGjULD�

¬PELWV &RQWLQJXWV

�2EMHFWLXV�GH�OD�WXWRULD

✓ Amb els alumnes

✓ Amb els professors

✓ Amb la família

�3$7

✓ Objectius

✓ Activitats

✓ Material de suport

✓ Eixos transversals

�3ODQLILFDFLy�GH�O¶DFFLy�WXWRULDO

✓$FWLYLWDWV�FRPXQV�

�$FROOLPHQW

�2UJDQLW]DFLy�&&99

�(OHFFLy�GH�GHOHJDWV

�9DORUDFLy�GH�OHV�DYDOXDFLRQV

�'LQàmica de grup.

�7UDFWDPHQW�GHOV�FRQIOLFWHV

�3ODQV�GH�FRQYLYència.

�2UJDQLW]DFLy�GH�OD�WXWRULD�

�3UHSDUDFLy�G¶DFWLYLWDWV�O~GLTXHV

�&RQWURO�GH�O¶DVVLVWència.

�2ULHQWDFLy�DFDGèmica

�7ècniques i hàbits d’estudi.

�3UHSDUDFLy�GHO�&Uèdit de Síntesi.

✓$FWLYLWDWV�HVSHFtILTXHV

�7qFQLTXHV�G¶HVWXGL ✓  Objectius

✓ Seqüenciació dels continguts
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�$FWLYLWDWV ✓ Temporització

�5HXQLRQV�G¶HTXLSV�GRFHQWV

✓  Estructura

✓ Eines de dinamització

✓ Eines d’autoevaluació.

�)XQFLRQDPHQW  ✓ Aspectes consolidats

✓ Aspectes que necessiten millora

�$YDOXDFLy ✓ Qüestionaris informatius

�&DOHQGDUL ✓ Activitats

�+RUDUL ✓ Adaptacions al llarg del curs

�0DWHULDO�GH�VXSRUW ✓ Dossiers

✓ Agenda

✓ Documents d’intervenció i derivació

�7UHEDOO�HQ�[DU[D

✓ Reunions de coordinació

✓ Intercanvi d’informació

✓ Suport telemàtic
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De tots els continguts i àmbits proposats en el model anterior crec que resulta

necessari desenvolupar alguns dels aspectes assenyalats. Entre ells, l’estructuració

de les UHXQLRQV� G¶HTXLSV� GRFHQWV, els LQGLFDGRUV� GHOV� IDFWRUV� GH� ULVF en

l’alumnat, el desenvolupament del treball en WqFQLTXHV� G¶HVWXGL i HL[RV

WUDQVYHUVDOV� i el VXSRUW�WHOHPjWLF.

�������'LQDPLW]DFLy�G¶HTXLSV�GRFHQWV

Hem senyalat la importància d’orientar les reunions d’equips docents vers l’acció

tutorial i de com aquesta tasca educativa ha de ser un procés coordinat i de

mediació per tal de garantir la seva eficàcia. També hem parlat de la necessitat de

connectar als diferents equips docents de centre, i aquests amb d’altres de la

mateixes característiques o de l’entorn més proper.

Però, moltes vegades, i malgrat la voluntat i els esforços dels seus components, els

resultats semblen que no són positius degut a nombroses causes possibles. Entre

aquestes, la manca de criteris clars i la feble estructuració de les pròpies sessions

de treball es presenten com les més habituals i repetitives.

Un dels sistemes de millorar i corregir aquestes circumstancies consisteix en

reflexionar, de forma conjunta, sobre els aspectes que caracteritzen el treball dels

equips docents, seguint un procés documental que es descriu a continuació:

h $XWRDYDOXDFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV

h�9DORUDFLy�GH�O¶HTXLS�VREUH�HOV�WHPHV�GH�PpV�LQWHUqV

h�'LQDPLW]DFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV�GH�O¶(62

h�$XWRDYDOXDFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV�GH�O¶(62

h�'RFXPHQW�VtQWHVL�GH�OHV�UHXQLRQV
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h�'RFXPHQW�SHU�WUDFWDU�OHV�T�HVWLRQV�WDQJHQFLDOV

�'RFXPHQW�REHUW�G¶DXWRHYDOXDFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV

Qüestions prèvies:

✔ Què fem?

✔ Quin efecte té?

✔ Fins a quin punt fem allò que ens hem proposat? Què ho dificulta?

✔ Fins a quin punt aconseguim allò que buscàvem? Què ho facilita?

✔ Què explica que les coses siguin d’aquesta manera?

✔ Quines modificacions hauríem d’introduir?

✔ Quins obstacles o limitacions tenim?

✔ Quins costos i de quin tipus podem acceptar?

(Temps, reunions, preparació de materials, altres formes de gestió...)

Aquest document marca les qüestions que un equip docent ha de plantejar-se quan

vol abordar de forma sistemàtica la solució dels problemes d’organització i dinàmica

interna del grup.

Una vegada analitzades les qüestions més rellevants, el pas següent seria realitzar

la valoració dels temes de més interès i continuar amb aquells aspectes del treball

d’equip docent que plantegen més dubtes:
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9DORUDFLRQV�GH�O
HTXLS�VREUH�HOV�WHPHV�GH�PpV�LQWHUqV � � � �

+RUDUL
Prolongar el temps de reunió
Fer reunions més curtes i monotemàtiques
Aprofitar altres forats dins l'horari habitual

)UHT�qQFLD
Adaptar la freqüència de les sessions a una programació prèvia i
a les necessitats puntuals
Tipificar els grups de risc

7HPSV
Incrementar el número d'hores de reunió
Flexibilitzar la duració de les sessions
Canviar la metodologia utilitzada
Elaborar un ordre del dia flexible per a cadascuna de les reunions

7HPHV
Establir el calendari i els continguts temàtics a l'inici de curs
Diversificar els temes de les reunions
Marcar els temes segons la seva prioritat
Diferenciar les sessions temàtiques de les de seguiment
Incorporar les tècniques d'estudi a l'orientació tutorial

0HWRGRORJLD
Fer sessions específiques sobre els alumnes conflictius
Distribuir el temps de la sessió en continguts preestablerts
El coordinador de cicle dirigeix la reunió
Les reunions es fan de cicle
El coordinador d'etapa dirigeix la reunió
Les reunions es fan �U��U�L��Q��W
Els acords s'han de reflectir documentalment: actes, graelles,
acords...

/LGHUDWJH
Programar la FRWXWRULD
El tutor ha de tenir classe amb el grup des del primer trimestre
Crear un document de recollida d'informació per al tutor

$OXPQHV
Intervenció de l'alumnat en els equips docents
Intervenció de l'alumnat en les Juntes d’avaluació

���0ROW�SRF��JDLUHEp�PDL�����SRF��DOJXQD�YHJDGD�����EDVWDQW��VRYLQW�����PROW��VHPSUH.
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'LQDPLW]DFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV�GH�O
(62 �
32 � � �

3/$1,),&$&,Ï
)LQV�D�RQ�FDOGULD�TXH�

El/la coordinador/a
Elaborés una programació temàtica a l'inici del curs

Fes un ordre del dia previ i REHUW
Lliurés documentació prèvia referent als temes de la reunió

Programés reunions flexibles:
�JUDQ�JUXS�SHU�DOV�WHPHV�FRPXQV
�HTXLS�GRFHQW�SHU�DO�VHJXLPHQW�GHOV�DOXPQHV

Diferenciés les sessions temàtiques de les de seguiment
Recollís i gestionés l'informació

Planifiqués les reunions
Facilités materials per a les reunions

L'equip docent
Donés prioritat a les qüestions educatives que més preocupin als

professors
Tipifiqués els grups de risc

Fes sessions específiques sobre els alumnes conflictius
Temporalitzés la distribució dels continguts de la sessió

Planifiqués les reunions
&21'8&&,Ï

)LQV�D�TXLQ�SXQW�VHULD�HILFDo�TXH�
El/la coordinador/a

Dirigís les reunions de gran grup
Potenciés la participació i l'intercanvi entre el professorat

El/la tutor/a Dirigís les reunions de l'equip docent
Preparés les reunions amb el coordinador

Actués de canal d'informació i de comunicació
Recollís i gestionés l'informació

Recollís per escrit les propostes i els acords assolits
Moderés les participacions dels professors ordenant el debat

Donés sortida a les discrepàncies de manera dialogada i
operativa

Comprovés la correlació entre allò que es decideix i allò que es
realitza per part dels professors

'2&80(17$&,Ï
)LQV�D�TXLQ�SXQW�VHULD�QHFHVVDUL�

Recollir per escrit les propostes i els acords a què s'arriba a les
reunions

Elaborar documents de síntesi que mostrin el procés seguit per
arribar als acords i el seu compliment

Que els acords s'hagin de reflectir documentalment: actes,
graelles, acords...

Crear un document de recollida d'informació per al tutor

                        
������0ROW�SRF��JDLUHEp�PDL�����SRF��DOJXQD�YHJDGD�����EDVWDQW��VRYLQW�����PROW��VHPSUH.
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$XWRDYDOXDFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV�GH�O
(62 �
33 � � �

3/$1,),&$&,Ï
)LQV�D�TXLQ�JUDX�

L'equip docent
Hem seguit una programació temàtica des de l'inici del curs

Hem col·laborat en fer ordres del dia previs i REHUWV
Hem treballat la documentació referent als temes de la reunió

Les reunions han sigut flexibles
Hem diferenciat les sessions temàtiques de les de seguiment

Hem gestionat bé l'informació
Hem participat en la planificació de les reunions
Hem treballat els materials per a les reunions

Hem donat prioritat a les qüestions educatives que més
preocupen als professors

Hem tipificat i controlat els grups de risc
Les sessions específiques sobre els alumnes conflictius han estat

profitoses
La distribució dels continguts de les sessions han estat bé

temporalitzades
&21'8&&,Ï

)LQV�D�TXLQ�SXQW�KD�HVWDW�HILFDo�TXH�
El/la coordinador/a

Dirigís les reunions de gran grup
Potenciés la participació i l'intercanvi entre el professorat

El/la tutor/a Dirigís les reunions de l'equip docent
Preparés les reunions amb el coordinador

Actués de canal d'informació i de comunicació
Recollís i gestionés l'informació

Recollís per escrit les propostes i els acords assolits
Moderés les participacions dels professors ordenant el debat

Donés sortida a les discrepàncies de manera dialogada i
operativa

Comprovés la correlació entre allò que es decideix i allò que es
realitza per part dels professors

'2&80(17$&,Ï
)LQV�D�TXLQ�SXQW�KD�UHVXOWDW�SUjFWLF�

Recollir per escrit les propostes i els acords a què s'han arribat a
les reunions

Elaborar documents de síntesi que mostrin el procés seguit per
arribar als acords i el seu compliment

Que els acords s'hagin reflectit documentalment: actes, graelles,
acords...

Crear un document de recollida d'informació per al tutor

                        
������0ROW�SRF��JDLUHEp�PDL�����SRF��DOJXQD�YHJDGD�����EDVWDQW��VRYLQW�����PROW��VHPSUH.
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'LQDPLW]DFLy�GHOV�HTXLSV�GRFHQWV�GH�O
(62

4Xq�KHP�GH�IHU�TXDQ�D�OHV�UHXQLRQV�VXUWLQ�T�HVWLRQV�WDQJHQFLDOV�QR
SUHYLVWHV"

3RVVLEOH�WLSRORJLD�GH�OHV�T�HVWLRQV�WDQJHQFLDOV�

��������� �de caire personal
��������� �extraescolars
��������� �no acadèmiques
��������� �GH�IRQV
��������� �RUJDQLW]DWLYHV
��������� �GH�JHVWLy
��������� �ODERUDOV
��������� �GLVFLSOLQjULHV

7UDFWDPHQW�GH�OHV�T�HVWLRQV�WDQJHQFLDOV�

����������3URFpV�GH�UHVROXFLy�

����������3HU�DO�WXWRU�D�R�PRGHUDGRU�KDXULD�GH�VHU�SRVVLEOH�

          �SUHFLVDU�HO�VHX�JUDX�G
LPSRUWància
          �IHU�XQD�UHGLVWULEXFLy�GHO�WHPSV
          �OLPLWDU�HO�QRPEUH�GH�SURSRVWHV�L�LQWHUYHQFLRQV
          �SRVVLELOLWDU�OD�FRRUGLQDFLy�HQWUH�HOV�PHPEUHV�GH�O
HTXLS
          �LQWHQWDU�WDQFDU�HOV�WHPHV��SHUVRQDOV��G
HTXLS��DPE�DFRUGV
          �WUDVOODGDU�GH�IRUPD�GRFXPHQWDO�HOV�DFRUGV�DOV�HTXLSV�FRUUHVSRQHQWV
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'RFXPHQW�VtQWHVL�GH�OHV�UHXQLRQV�GH�O
HTXLS�GRFHQW�GHO�JUXS��������������
����7XWRU�D�
����&XUV�

$FRUGV
2UJDQLW]DFLy�L�JHVWLy�GH�O
HTXLS�GRFHQW

��������� �DFWXDFLy�HGXFDWLYD�

��������������������������������������✓ FULWHULV�FRPSDUWLWV�VREUH�REMHFWLXV�L�FRQWLQJXWV
��������������������������������������✓ FULWHULV�FRPSDUWLWV�VREUH�DFWLWXGV��YDORUV�L�QRUPHV
��������������������������������������✓RUJDQLW]DFLy�GHOV�DOXPQHV

������������✓RUJDQLW]DFLy�GH�OHV�DFWLYLWDWV
������������✓SODQLILFDFLy�GHO�WUHEDOO�D�FODVVH

�� ✓ OD�FRKHVLy�GH�O
HTXLS

�GHVHQYROXSDPHQW�GH�O
DFFLy�GRFHQW�

�✓ O
~V�GHO�WHPSV�SHU�SDUW�GH�O
DOXPQH
✓QRUPHV�TXH�UHJXOHQ�OHV�UHODFLRQV�D�FODVVH
✓ O
RUJDQLW]DFLy�GHO�WUHEDOO
✓ HO�FRQWH[W�GH�O
DSUHQHQWDWJH
✓ ILQDOLWDWV�HGXFDWLYHV
✓ VLWXDFLRQV�GH�GLYHUVLWDW
✓ VXSRUW�D�O
DOXPQDW
✓ FRRUGLQDFLy�HQ�HO�WUHEDOO�VREUH�KDELOLWDWV�EjVLTXHV�L��HOHPHQWV�FRPXQV

$WHQFLy�L�VHJXLPHQW�GH�O
DOXPQDW

✓GLDJQzVWLF�VREUH�O
DOXPQDW
✓ DFWLYLWDWV�GH�VXSRUW
✓ FULWHULV�G
DVVLJQDFLy�G
DOXPQHV
✓ DGDSWDFLRQV�FXUULFXODUV
✓ DFFLy�WXWRULDO
✓ DWHQFLy�LQGLYLGXDOLW]DGD
✓GLVFLSOLQD�L�QRUPHV�GH�FRQYLYqQFLD

3URFpV�G
DYDOXDFLy�GH�O
DOXPQDW

✓ HVWUDWqJLHV�GH�WUHEDOO
✓ UHFXUVRV
✓SUHSDUDFLy�GH�O
DYDOXDFLy
✓ HIHFWHV
✓ YDORUDFLRQV
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������3URSRVWD� G¶XQ�3OD� G¶DFFLy� WXWRULDO� GH� 3ULPHU� FLFOH� GH�6HFXQGjULD

VHJRQV�HO�PRGHO�GH�FRJHVWLy�

¬PELWV &RQWLQJXWV

�2EMHFWLXV�GHO�3$7

✓$PE�HOV�DOXPQHV

�&RQèixer l’alumne

�,QWHJUDU�O¶DOXPQH�HQ�HO�JUXS�FODVVH�L�DO�FHQWUH

�2ULHQWDU�HO�FXUUtFXOXP�GH�O¶DOXPQH

�2SWLPLW]DU�HO�WHPSV�L�l’auto-organització

�$IDYRULU�O¶DGTXLVLFLy�GH�FRPSHWències socials

�7UHEDOODU�HOV�HL[RV�WUDQVYHUVDOV

✓$PE�HOV�SURIHVVRUV

�'LDJQRVWLFDU�SUREOHPHV�L�SUHQGUH�GHFLVLRQV�SHU�UHVROGUH¶OV

�&RRUGLQDU��HOV�SURJUDPHV�L�HOV�VLVWHPHV�G¶DYDOXDFLy

�(VWDEOLU�HVWUDWègies de consens i mediació

�'HWHFWDU�HOV�SUREOHPHV�GH�O¶DOXPQH�HQ�OHV�DVVLJQDWXUHV

�3URPRXUH�DFWLYLWDWV�O~GLTXHV�FRPSOHPHQWDULHV

�3RUWDU�D�OD�SUàctica els acords dels equips docents

�$JLOLWDU�HOV�SURFHVVRV�LQIRUPDWLXV�PLWMDQoDQW�HO�VXSRUW�WHOHPàtic

✓$PE�OD�IDPtOLD

�,QWHUFDQYLDU�LQIRUPDFLy

�$JLOLWDU�HOV�SURFHVVRV�LQIRUPDWLXV�PLWMDQoDQW�HO�VXSRUW�WHOHPàtic

�)RPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLy�GH�OD�IDPtOLD�HQ�O¶HGXFDFLy�GHOV�ILOOV

�([HUFLU�OD�PHGLDFLy�YHUV�HOV�FRQIOLFWHV

�2ULHQWDU�DOV�SDUHV�L�DOV�DOXPQHV�HQ�OHV�WUDQVLFLRQV

 d’etapa, cicle, centre, estudis...
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�3ODQLILFDFLy�GH�O¶DFFLy�WXWRULDO

✓$FWLYLWDWV�FRPXQV�

�$FROOLPHQW�GHOV�DOXPQHV

�2UJDQLW]DFLy�&&99

�(OHFFLy�GH�GHOHJDWV

�9DORUDFLy�GH�OHV�DYDOXDFLRQV

�'LQàmica de grup.

�7UDFWDPHQW�GHOV�FRQIOLFWHV

�3ODQV�GH�FRQYLYència.

�2UJDQLW]DFLy�GH�OD�WXWRULD�

�3UHSDUDFLy�G¶DFWLYLWDWV�O~GLTXHV

�&RQWURO�GH�O¶DVVLVWència.

�2ULHQWDFLy�DFDGèmica

�7ècniques i hàbits d’estudi.

�3UHSDUDFLy�GHO�&Uèdit de Síntesi.

✓$FWLYLWDWV�HVSHFtILTXHV

✓ �2EMHFWLXV�SURFHGLPHQWDOV�GH��q�G¶(62�

�&RQVROLGDU�OD�OHFWXUD�FRPSUHQVLYD

�,QLFLDU�O¶H[SUHVVLy�HVFULWD

�)LDQoDU�HO�VXEUDWOODW

�,QLFLDU�HO�UHVXP

✓6HT�HQFLDFLy�GHOV�FRQWLQJXWV��YHXUH�DQQH[RV�

�7qFQLTXHV�G¶HVWXGL
✓ �2EMHFWLXV�SURFHGLPHQWDOV�GH��Q�G¶(62�

�&RQVROLGDU�OD�OHFWXUD�FRPSUHQVLYD�Uàpida

�5HIRUoDU�O¶H[SUHVVLy�HVFULWD

�&RQVROLGDU�HO�VXEUDWOODW

�5HIRUoDU��HO�UHVXP

�,QLFLDU�O¶HVTXHPD

✓6HT�HQFLDFLy�GHOV�FRQWLQJXWV��YHXUH�DQQH[RV�
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�)XQFLRQDPHQW  ✓ Aspectes consolidats

✓ Aspectes que necessiten millora

�$YDOXDFLy ✓ Qüestionaris informatius

�&DOHQGDUL ✓ Activitats

�+RUDUL�GH�OHV�VHVVLRQV ✓ Adaptacions al llarg del curs

�0DWHULDO�GH�VXSRUW

✓ Dossiers de tècniques d’estudi

✓ Quadern de Hàbits alimentaris

✓ Agenda

✓ Documents :

Graelles de seguiment de l’alumnat

✓  Fitxes informatitzades

✓  Programa de cogestió tutorial

�7UHEDOO�HQ�[DU[D

✓ Reunions de coordinació

✓ Intercanvi d’informació

✓ Suport telemàtic

✓ �7RW�HO�PDWHULDO�KD�GH�VHU�VXVFHSWLEOH�GH�VHU�FRQVXOWDW

SHU�PLWMj�GH�OHV�[DU[HV�WHOHPjWLTXHV�
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�$FWLYLWDWV

✓ �q�G¶(62� ✓ �Q��G¶(62�

��U��7ULPHVWUH�

•Trets personals

•Conèixer el centre

•Viure el centre

•Com és l’ESO?

•Horari setmanal

•Professors i professores

•Participar al centre

•Elecció de delegats

•Què és avaluar

•Autoavaluació

•Hem cuido

��U��7ULPHVWUH�

•La recerca

•L’horari setmanal

•Elecció de delegats

•Com és el nostre grup?

•Comportaments en el grup

•Expectatives sobre el grup

•Definim els objectius

•Què hem fet fins ara?

•Anàlisi de la primera avaluació

��Q��7ULPHVWUH�

•Com ha anat l’avaluació?

•L’organització del grup

•Aprenem a mirar les coses

•Com anem de racisme?

•Plantem un arbre

•Fem assemblea

•Organitzem una festa

•Autoavaluació

�Q��7ULPHVWUH�

•Tinc un problema

•Examinem els exàmens

•Preparació dels treballs

•Elaboració dels treballs

•Presentació dels treballs

•Líders i mites

•Com anem amb la família

•Després de l’avaluació
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6HT�HQFLDFLy�GH�OHV�VHVVLRQV�GLjULHV�GH�WXWRULD

●�'XUDGD de la sessió: ���PLQXWV

✓ Horari: 1a sessió del matí

✓ Continguts: La programació temporalitzada

✓ Revisió de l’agenda

✓ Dinàmica del grup

✓ Seguiment de les assignatures

✓ Comentari dels problemes del dia anterior

✓ Planificació de les activitats del dia

✓ Anàlisi dels conflictes no resolts

✓ Mediació

✓ Tutoria individualitzada

✓ Treball sobre els eixos transversals programats

7XWRULD�FRPSDUWLGD�L�FRWXWRULD

5jWLR�SHU�WXWRU�����DOXPQHV

7XWRULD�SHUVRQDOLW]DGD�SHU�DOV�DOXPQHV�GH�ULVF

Aportem també dues graelles de seguiment dels alumnes. Al final del treball

es troba el desenvolupament del model proposat en format de pàgines html.

Els DQQH[RV contenen les activitats de 7qFQLTXHV�G¶HVWXGL�L�(GXFDFLy�SHU

D� OD� 6DOXW en format imprès i VXVFHSWLEOHV� GH� VHU� XWLOLW]DWV� HQ� VXSRUW

LQIRUPjWLF�L�WHOHPjWLF.
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&XUV�

6HWPDQD�

3URIHVVRU�

$VVLJQDWXUD�

$EVqQFLHV 5HWDUGV 1R�ID�HOV

GHXUHV

1R�SRUWD�HO

PDWHULDO

)DOWD�HO

UHVSHFWH

DOV

FRPSDQ\V

)DOWD�HO

UHVSHFWH�DO

SURIHVVRU

+D�PDOPqV

HO�PDWHULDO

HVFRODU

5HQGLPHQW

HVFRODU

2EVHUYDFLRQV

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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&XUV�
3URIHVVRU�
$VVLJQDWXUD�
+jELWV�G
HVWXGL�

7UHEDOO�D
O
DXOD

7UHEDOO�D
FDVD

ÒV�GH
O
DJHQGD

$VVLVWqQFLD
D�FODVVH

/OLXUDPHQW
GH��IHLQHV

5HIOH[Ly 2UGUH�L
SUHVHQWDFLy

$XWRFRUUHFFLy 2EVHUYDFLRQV

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
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������$OXPQHV�GH�ULVF�DFDGqPLF

La seva integració presenta moltes complicacions i fa necessària una acció tutorial

personalitzada que contempli un seguiment exhaustiu d’aquests alumnes. La nostra

proposta és utilitzar el suport informàtic per tal de disposar, dia a dia, dels elements

precisos per a la seva correcta escolarització.

Presentem també, un model d’adaptació propi de l’àrea de Llengües que permet

distribuir els períodes d’avaluació a la vegada que els continguts.

&DUDFWHUtVWLTXHV�L�FRQGXFWHV�GH�O¶DOXPQDW�GH�ULVF��

3HUILO�GH�O¶DOXPQH ,QGLFDGRUV

0RVWUHQ�GRV�R�PpV�LQGLFDGRUV�GH�ULVF

4�,QWHJUDFLy�WDUGDQD

4�&DUDFWHULDOV

4�'LVPLQXwWV�ItVLFV�L�SVtTXLFV

4�5HWDUG�HQ�O¶DSUHQHQWDWJH

iPoc motivat per l’escola

iHipolaboriós

iAmb retard escolar

iMostra avorriment

iAbsentista

iAtesos per CSMIJ

iAtesos pels SS

iPares i mares poc col·laboradors

iFamílies desestructurades

iConductuals

iDisturbis emocionals

iConflictes amb la família

iPertinença a grups urbans

                        
34 Perfils elaborats per X. Moreno del grup OOE (Observatori de les Oportunitats Educatives) de la
UAB. Per caracteritzar als alumnes amb dificultats socials.
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Alumne
Curs Objectius assolits

                                                                                                                         Data
Nivell (;35(66,Ï�25$/ INI

1,2,3,4 1 Presentar-se a sí mateix o a d'altres en diferents
circumstancies

2 Expressar dubtes i requerir favors quan calgui
3 Expressar sentiments, demanar disculpes i justificar-se de

manera adient
4 Argumentar les pròpies actituds davant el treball o el futur
5 Adequar el to i el lèxic a la situació i als destinataris

3,4 6 Descriure el procediment per fer alguna cosa
7 Expressar continguts conceptuals estudiats o no
8 Memoritzar textos breus, definicions o poemes

/(&785$

1,2,3,4 9 Llegir amb entonació, ritme i velocitat adequats a la lectura
expressiva

10 Fer ús de la lectura com a font d'informació i d'oci
11 Trobar les idees principals d'un text de qualsevol tipus
12 Demostrar eficàcia en la lectura:

- Contestar preguntes
- Explicar el contingut seqüencialment
- Trobar una informació determinada

3,4 13 Interpretar enunciats, instruccions d'ús, formularis i
etiquetes

14 Desenvolupar actituds crítiques davant els textos

(;35(66,Ï�(6&5,7$

1,2,3,4 15 Construir frases amb ordre lògic
16 Descriure objectes, animals o persones amb ordre,

adjectius, comparacions
17 Descriure espais o paisatges usant adverbis de lloc i

situant la posició relativa
18 Narrar fets reals o imaginaris amb ordre i coherència
19 Escriure amb lletra llegible, respectant les normes bàsiques

de presentació
3,4 20 Escriure cartes amb estructura adient al destinatari

21 Redactar informes personals i currículum personal
22 Usar els signes de puntuació en les seves produccions
23 Usar habitualment estratègies de reescriptura i revisió dels

seus escrits
24 Usar el diccionari o correctors informàtics per als dubtes

lèxics o d'ortografia
25 Corregir habitualment els errors ortogràfics i presentar amb

correcció ortogràfica els seus escrits
26 Usar el text escrit com a mitjà de comunicació

92&$%8/$5,

1,2,3,4 27 Utilitzar un lèxic correcte d'acord amb les intencions
comunicatives del parlant i la situació de l'interlocutor

*5$0¬7,&$

3,4 28 Identificar els elements morfològics: nom, adjectiu,
determinant, verb, adverbi i relacionants

1RWD�,QVWLWXW &

3

$

*
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������0DUF�UHIHUHQFLDO

La informació que cal integrar i estructurar en el projecte és tota aquella que n’ és

susceptible de ser JHQHUDGD per l’ entorn educatiu de l’ alumne i XWLOLW]DGD

posteriorment pel mateix entorn. Sense que sigui exhaurida, i com a

GHVHQYROXSDPHQW�GH�WRW�HO SURMHFWH, aquesta informació pot ser la següent:

(16(1<$0(17 1,9(// ,1)250$&,Ï�,�&$03�'¶$&78$&,Ï

Ensenyaments reglats ESO

1r Cicle

Informes de Primària.
Planificació de l’acció tutorial
Programació de l’acció tutorial
Activitats complementaries de la tutoria
Seguiment d’alumnes conflictius o caracterials
Seguiment d’alumnes d’incorporació tardana o
immigrants
Seguiment d’alumnes amb discapacitats
Seguiment d’alumnes amb retards en el procés
d’aprenentatge.
Intercanvi d’informació amb els pares. Orientació
personal, acadèmica i professional
Eixos transversals
Intercanvi d’informació amb psicopedagogs, EAPs i
educadors especials
Intercanvi d’informació amb institucions, organismes i
altres centres
Escola de pares
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(16(1<$0(17 1,9(// ,1)250$&,Ï�,�&$03�'¶$&78$&,Ï

ESO
2n Cicle

Transició de 1r.Cicle a 2n.Cicle
Planificació i programació de l’ acció tutorial.

Activitats complementaries de tutoria.
Seguiment d’alumnes conflictius o caracterials.
Seguiment d’ alumnes d’ incorporació tardana o

immigrants.
Seguiment d’ alumnes amb discapacitats.
Seguiment d’ alumnes amb retards en el procés
d’ aprenentatge.
Intercanvi d’ informació amb els pares.
Intercanvi d’ informació amb institucions, organismes i

altres centres.
Eixos  transversals.
Orientació acadèmica, professional i laboral.
Canvi d’etapa.
Escola de pares.

Batxillerat Inici d’ensenyaments postobligatoris
Presentació dels itineraris del Batxillerat
Planificació i programació de l’ orientació tutorial
Intercanvi d’ informació amb els pares
Tècniques d’ estudi. 7UHEDOO�GH�UHFHUFD
Orientació acadèmica, professional i laboral. 7UHEDOO�GH

SUjFWLTXHV�
Preparació per a la Universitat. 6HOHFWLYLWDW�
Mòduls de grau superior.
Eixos transversals.

Cicles
formatius

Convenis en pràctiques. Tutor d’ empresa

Orientació professional i laboral

Ensenyaments
ocupacionals i no formals

Estructura del centre i àmbit d’ aplicació de la formació

Orientació personal, acadèmica, professional i  laboral
Borses de treball. Servei Català de Col· locació
Estructura formativa i curricular de l’ alumne

�������'HOV�HQVHQ\DPHQWV�UHJODWV�

La situació actual del Sistema Educatiu fa que ens centrem en la problemàtica de

l’ Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i, concretament, en el SDV�GH�3ULPjULD
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D 6HFXQGjULD� L�HQ�HO�3ULPHU�&LFOH�GH�6HFXQGjULD. És a la Secundaria on l’acció

tutorial cogestionada pot ser més eficaç, donada la conflictivitat que, en alguns

aspectes, s’ ha generat.

A partir del model de l’ ESO, es  poden aplicar als ensenyaments postobligatoris i

als no reglats alguns dels elements de cogestió tutorial per tal d’ afavorir l’ intercanvi

d’ informació i la  coordinació en les actuacions pertinents. En els quadres següents

es pot veure el desplegament dels elements que formen els FRQWLQJXWV de l’ acció

tutorial, susceptibles de� WUDFWDPHQW� LQIRUPjWLF, així com les FRPSHWqQFLHV

G¶DFWXDFLy dins dels diferents jPELWV referides als mateixos continguts:
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¬0%,76�'¶$&78$&,Ï�686&(37,%/(6�'(�75$&7$0(17�,1)250¬7,&
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’ ACCIÓ TUTORIAL

ORIENTACIÓ PERSONAL
Desenvolupament personal i social

ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Ensenyament i aprenentatge

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Maduració/Acreditació i Món del Treball

Fitxa personal
Pautes d’ observació. Progressió de l’ alumne.
Hàbits d’ estudi
Pressa de decisions
Autoconeixement
Intel· ligència emocional
Valoració d’ actituds
Integració al centre
Competències socials
Orientació del temps de lleure
Orientació escala valors

Estratègies d’ aprenentatge
Tècniques d’ estudi
Objectius individuals i de grup/classe
Coordinació i informació del calendari
d’ activitats acadèmiques
Preparació d’ avaluacions
Valoració de les avaluacions
Autoavaluació

Itineraris formatius
Estudis postobligatoris
Coneixement de les professions i del món
laboral
Pressa de decisions
Actituds i aptituds
Perfils professionals

TRACTAMENT DE CONFLICTES
PERSONALS, FAMILIARS I
SOCIALS

INCORPORACIÓ TARDANA
INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS

EIXOS TRANSVERSALS DISCAPACITATS FÍSIQUES I
PSÍQUIQUES

Autoconeixement
Previsió de problemes
Tipificació de conflictes
Seguiment de conflictes
Trastorns de l’alimentació
Relació professors/alumnes
Alteracions de conducta
 Mancances i disfuncions familiars

Nivell d’ aprenentatge assolit
Trets d’ identitat familiar i cultural
Tallers d’ integració
Punt de trobada
Fòrum consultiu

Salut:
Hàbits alimentaris
Tabac i alcohol
Drogues il· legals
Contracepció, sexualitat i
SIDA

Valors de convivència

Procés d’ integració i
aprenentatge
Tallers d’ integració
Punt de trobada
Fòrum consultiu
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&203(7Ê1&,(6

25,(17$&,Ï�,

'(6(192/83$0(17

3(5621$/�,�62&,$/

25,(17$&,Ï

$&$'Ê0,&$�

(16(1<$0(17�,

$35(1(17$7*(

25,(17$&,Ï

352)(66,21$/�,

0$'85$&,Ï

92&$&,21$/

75$&7$0(176

&21)/,&7(6

3(5621$/6��62&��,

)$0,/,$56

,1&25325$&,Ï

7$5'$1$�

,17(*5$&,Ï

'¶,00,*5$176

',6&$3$&,7$76

)Ë6,48(6�,

36Ë48,48(6

Tutor Fitxa personal
Programació PAT
Punt de trobada
Entrevistes
Capacitats/interessos
Valors
Actituds
Competències socials
Eixos transversals
Temps de lleure

ACIS
Atenció a la diversitat
Tècniques d’estudi
Seguiment curricular
Avaluacions
Temps d’estudi
UAC
UEE
CGE

Actituds i aptituds
Itineraris formatius
Batxillerat
Cicles Formatius
PGS

Punt de trobada
Entrevistes
Previsió de problemes
Seguiment de conflictes
Competències socials
Actuacions
Mediació
Fòrum consultiu
Aula debat

Punt de Trobada
Fòrum consultiu
Aula debat
Tallers d’integració
ACIS
Atenció a la diversitat
UEE
Eixos transversals

Punt de trobada
Fòrum consultiu
Aula debat
Tallers d’integració
Suport extern

Coordinador Planificació i
Programació PAT
Punt de trobada
Entrevistes
Eixos transversals
Coordinació de la
Informació general

ACIS
Atenció a la diversitat
UAC
UEE
CGE

Documentació i
sistematització de la
informació

Fòrum consultiu
Aula debat
Seguiment tipologies
Criteris d’integració
Coordinació amb Serveis
Socials

Coordinació amb el
SEDEC i
Compensatòria
Tallers d’integració
Coordinació de les
aules virtuals
Fòrum consultiu
Aula debat
Coordinació amb els
Serveis Socials

Coordinació amb els
educadors especials
Fòrum consultiu
Aula debat
Punt de trobada
Tallers d’integració
ACIS
Atenció a la diversitat

Família/ Tutor legal Punt de trobada
Entrevistes
Informació
Planificació
Programació PAT
Capacitats/interessos
Valors
IntelAligència
emocional
Asertivitat

Punt de trobada
Entrevistes
Seguiment d’objectius
Actitud
Assistència
CGE

Punt de trobada
Entrevistes
Informació general i
personalitzada
Eines d’orientació

Punt de trobada
Entrevistes
Orientació

Entrevistes
Orientació

Punt de trobada
Entrevistes
Seguiment familiar
Orientació
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Educació especial Seguiment de fitxa
Eixos transversals
IntelAligència emocional

Seguiment de fitxa
ACIS
Tècniques d’estudi

Seguiment de fitxa
Actituds i aptituds
Programes
d’integració

Seguiment de fitxa
Competències socials
Seguiment de disfuncions
familiars

Preintegració
Seguiment alumnes amb
discapacitats

Seguiment de fitxa
Intervenció orientativa
Fòrum consultiu
Aula debat
Punt de trobada

Psicopedagog/
Gabinet d’orientació

Seguiment fitxa
Itineraris personalitzats
Capacitats/ interessos i
valors
Seguiment de conflictes

IntelAligència emocional

Seguiment de fitxa
ACIS i AD
Assessorament
Seguiment UAC

Orientació i coordinació
UEE

Seguiment fitxa
Actituds i aptituds
Perfils professionals

Orientació

Seguiment conflictes
Fòrum consultiu
Punt de trobada
Aula debat

Intervencions i derivacions

Tallers d’integració
Fòrum consultiu
Punt de trobada
Aula debat

ACIS

Seguiment integració
Seguiment ACIS
Fòrum consultiu
Punt de trobada
Aula debat

Coordinació amb
Pedagogia Terapèutica,
EAP i Serveis Socials

EAP Itineraris personalitzats
Seguiment fitxa

Informació dictamen
 D’nici d’escolaritat
ACIS
 UAC
UEE

Informació Perfils
professionals
PGS
Orientació CF

Interrelació amb Institucions
Informació Serveis Soc.

Tallers d’integració
Seguiment informatiu
Fòrum consultiu

Coordinació amb el/la
Psicopedagog/a
Dictàmens
Seguiment ACIS
Fòrum consultiu
Aula debat

Serveis Socials Seguiment fitxa
Orientació conflictes

Informació consultiva
Coordinació d’actuacions

Informació consultiva
Mediació
Coordinació
d’actuacions
Fòrum consultiu

Informació consultiva
Coordinació Comissions
Actuacions

Departament
d’Ensenyament

Programes d’orientació
Inspecció

Programes
d’orientació
Inspecció

Inspecció
Fòrum consultiu
Punt de trobada

Assessories
TAE
Programes
Compensatòria
Aules virtuals

Assessories
ACIS
Aules virtuals

Ajuntament Altres
organismes

Projecte Curricular de
Centre

Informació consultiva
PGS

Informació consultiva
Aula debat
Fòrum consultiu

Informació consultiva
Aula debat
Fòrum consultiu

Aula debat
Fòrum consultiu

Empreses/ Centres Informació Informació Complementació
formativa
Pràctiques
Perfils professionals

Fòrum consultiu
Aula debat

Fòrum consultiu
Aula debat

Eines d'integració
Fòrum consultiu
Aula debat

Connexió altres
programaris

Sinera
EDU

Sinera
EDU

I.C. Col·locació
EDU

Sinera
EDU

Sinera
EDU

Sinera
EDU
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�������'HOV�HQVHQ\DPHQWV�RFXSDFLRQDOV

Interpreto, dins de l’ àmbit d’ aplicació del meu  projecte, com a formació

ocupacional aquella que no dóna lloc a cap tipus de titulació acadèmica. Tanmateix,

n’ hi ha a Catalunya una formació que, per les seves característiques i prestigi

reconegut, és VXVFHSWLEOH� GH� FRQVLGHUDFLy� HQ� HOV� SODQV� GH� TXDOLILFDFLy

SURIHVVLRQDO�GHOV�DOXPQHV.

La formació no reglada (políticament correcte, no formal), és VRWPHVD�DO�GUHW�FRP~,

com s’ especifica a la disposició addicional sisena de la LOGSE. Abans era

regulada a Catalunya per la Llei 7/1986, de creació de l’ Institut Català de Noves

Professions-INCANOP, dissolt per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de

29 de desembre de 2000. Actualment, la creació del ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� ODV

&XDOLILFDFLRQHV� 3URIHVLRQDOHV, d’àmbit estatal, TXH� GLVSRVDUj� G¶DJqQFLHV

DXWRQzPLTXHV� GH� TXDOLILFDFLy� L� FHUWLILFDFLy, farà necessari el seguiment de

l’ alumne inscrit en cursos de formació continua i no formal.

Segons dades del dissolt INCANOP, publicades a la *XLD� G¶HQVHQ\DPHQWV� QR

UHJODWV, hi podem trobar més de 900 centres de caràcter professionalitzador que

desenvolupen més de 7.000 activitats formatives diferents arreu de Catalunya.

Aquestes dades eren consultades actualitzades per Internet, sovint per pares i

alumnes com ho puc confirmar com a tutora, en busca de formació complementària

i/o substitutiva de la formació reglada tradicional. 

Per això, aquest treball d’estudi proposa la VLQqUJLD d’ accions entre ambdues

formacions, la reglada pel sistema educatiu i la no formal, tan des de la seva basant

ocupacional com a continuada. Les actuacions de la formació no formal

s’ estructuren tal com s’ especifica als apartats que segueixen.

(VWUXFWXUD�GHO�FHQWUH�L�jPELW�G¶DSOLFDFLy�GH�OD�IRUPDFLy�

El centre de formació ocupacional i de formació continuada desenvolupa les seves

activitats formatives a partir d’ estudis de mercat que realitza entre les empreses del

sector al qual es dedica. Disposa d’ una plantilla mínima de personal i contracta el
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professorat necessari entre els professionals d’empreses, que generalment acaben

el seu contracte al finalitzar la formació. La supervivència del centre depèn

d’ aconseguir que  la qualificació professional de l’ alumne s’ adapti a la demanda

professional del sector.

L’ estructura i organització del centre, pel que fa a la formació és la següent:

2ULHQWDFLy�SHUVRQDOLW]DGD

Atès que la supervivència econòmica del centre depèn de la inserció laboral o

professional dels alumnes, l’estructura d’ informació i d’ orientació del centre

esdevé una eina d’ utilitat, per la qual cosa el servei d’ orientació s’ aplica a tot el

procés formatiu, amb les etapes següents:

%RUVHV�GH�WUHEDOO��6HUYHL�G¶2FXSDFLy�&DWDOj

En base a allò especificat, la informació relativa a la qualificació laboral i

professional de l’ alumne, sovint lligada a la intel· ligència emocional, i la informació

de la situació actualitzada del mercat laboral,  s’ articulen en borses de treball, amb

suport informàtic, que cogestionin el tutor de l’ activitat formativa i el gerent del

centre.

• Entrevista d’entrada

• Orientació vers el curs

• Avaluació professional i competencial

• Orientació laboral

Estudi del mercat
laboral i
professional

Programació
formativa

Borsa de
treball

Formació i
postformació
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Aquesta borsa de treball té la seva màxima capacitat d’ acció quan es vincula al

Servei d’Ocupació Català del Departament de Treball. Aquest servei és, en realitat

un macro programari informàtic, gestionat per “ La Caixa” , amb possibilitat

d’ utilització des de qualsevol del seus terminals RQ�OLQH..

D’ aquesta manera, la Generalitat de Catalunya aprofita la capacitat tutorial dels

centres de formació no reglada, a la vegada que aquests disposen d’ una eina

potent abocada al seu objectiu principal: la captació d’ alumnes pel camí de la

inserció professional i laboral.

(VWUXFWXUD�IRUPDWLYD�L�FXUULFXODU�GH�O¶DOXPQH

La qualitat  formativa és el factor diferencial del centre de formació no reglada

respecte als seus competidors. Cal entendre la qualitat com a el grau de satisfacció

del client -habitualment l’alumne-, amb la creació permanent de vincles formatius

centre-alumne per perllongar l’ estada d’ aquest al centre. Per això, el centre ofereix

l’ alumne, com a valor afegit de la formació, la figura d’ un tutor professional amb

l’ objectiu d’ orientar-li en les seves relacions empresarials i socials i aconsellar-li en

la formació necessària per a cada moment de la seva evolució professional.

És per a aquest tutor on el projecte que es presenta pot convertir-se en eina

imprescindible. No es tracta tant de facilitar la seva tasca com d’ afavorir el

desenvolupament integral de l’ alumne i, a la par, facilitar el flux d’ informació entre

ambdós sistemes de formació: la reglada i la no reglada. A la pràctica la figura del

tutor esdevé cabdal per obtenir la certificació de qualitat ISO 9000 a la qual els

centres col·laboradors del Departament de Treball estan obligats.
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�����(VWUXFWXUD�PHWRGROzJLFD

Per aconseguir els objectius esmentats, abocats a l’ORIENTACIÓ PERSONAL,

ACADÈMICA I PROFESSIONAL dels alumnes, cal estructurar la informació precisa,

subministrada pels agents de la formació i disposar de la tecnologia adient. Per

això, des del punt de vista tècnic, en el desenvolupament del treball s’han fet servir

les tècniques següents:

1�Recollida d’informació i documentació publicada. Entrevistes i qüestionaris.

2 Recollida d’informes i activitats tutorials dels IES. Entrevistes i qüestionaris.

3 Estructuració i transformació de la documentació.

4 Elaboració de fitxes informatitzades per fer el control dels diferents LWHPV�

��Entrevistes amb gabinets d’orientació i psicopedagogs.

6 Entrevistes amb entitats i empreses.

7 Anàlisi de la informació i conclusions primerenques.

8 Estructuració primària de les bases de dades.

9 Elements de sistematització de l’avant projecte del programa 7XWRU#

10 Elaboració dels materials compatibles amb el suport informàtic i/o

Multimèdia.

  11 Redactat de l’informe preliminar.

12 Comprovació de camp. Avaluació de resultats.

13 Disseny d’orientacions per a la intervenció dels tutors.

14 Redacció de l’informe final.

15 Lliurament de la documentació.

Així mateix s’han fet servir:

%DVHV� GH� GDGHV� UHODFLRQDOV�� GHO� WLSXV� $FFHVV. D’aquesta manera la

informació es pot  emmagatzemar en arxius de camps flexibles, indexats i

relacionats mitjançant la creació de les consultes i programaris informàtics.

Aquesta tècnica permetrà la utilització de taules adjuntes, especialment les

normalitzades pel Departament per al tractament administratiu de les dades
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acadèmiques dels alumnes.

$U[LXV�GH�WH[WRV�HQ�HVWUXFWXUD�G¶�KLSHUWH[W, amb vincles automàtics creats

pel propi usuari mitjançant diccionaris temàtics. En el present estudi s’han fet

servir pàgines en format KWPO que faciliti la seva utilització a partir de

qualsevol navegador d’Internet, del tipus 1HWHVFDSH o ([SORUHU. Des

d’aquestes pàgines es podrà consultar informació en altres formats, com a

Word, PowerPoint i pdf.

(VWUXFWXUDFLy�� SHU� QLYHOOV�� GH� OHV� SDUDXOHV� FODX per accedir-hi a la

informació, molt sovint confidencial, segons es tracte de l’alumne, tutor i

professors, pares, educadors o institucions i organismes oficials.

El resultat final de l’estudi ha de servir per a què cada centre de formació públic o

privat, reglat o no reglat, pugui elaborar el seu model de cogestió tutorial que, més

endavant, pugui ser inclòs en un altre programa tutorial d’abast més ampli,

anomenat 7XWRU# , el desenvolupament del qual podrà ser objecte de propers

estudis.

�����'HVFULSFLy�GH�UHFXUVRV

RECURSOS TÈCNICS:

Ordinador personal Pentium III. Impressora color a bombolla de tinta. Modem

 de comunicació. Programari adient, per fer servir les bases de dades

relacionals i la comunicació per correu electrònic.

RECURSOS HUMANS:

L’experiència acumulada i additiva de la meva persona en l’elaboració i

coordinació del Pla d’Acció Tutorial del centre IES Duc de Montblanc, així

com d’aquelles persones que m’han ajudat al desenvolupament del treball.

La meva participació en el *UXS�G¶HVWXGL�VREUH�OD�'LYHUVLWDW��'HVLJXDOWDW�L
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,QWHUYHQFLy� (GXFDWLYD (DDIE), de la Universitat Autònoma de Barcelona,

dirigit per el professor Joan Ruè, director del Departament de Pedagogia

Aplicada de la mateixa Universitat.

RECURSOS PEDAGÒGICS:

El conjunt d’experiències tutorials acumulades als centres educatius on he

treballat, així com l’experiència en resoldre, mitjançant la informàtica, els

problemes relatius a la informació tutorial.

������(VSHFLILFDFLy�GH�OHV�DSOLFDFLRQV�GHO�WUHEDOO�HQ�HO�6LVWHPD�(GXFDWLX�
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El projecte està format per una base de dades informàtica, amb la informació

estructurada i relacional, sobre la qual caldrà  implementar, més endavant, els

programaris adients. Aquests programaris, que poden subministrar-se a la totalitat

de centres i persones implicades dels del Programa Informàtic Educatiu-PIE,

mitjançant  la xarxa [WHF� i mitjançant l’('8���, hauran d’aplicar-se a diferents

nivells d’utilitat, entre els que cal assenyalar els següents:

�,1)250$&,Ï�'¶$&&e6�//,85(

  �,QIRUPDFLy�JHQHUDO�D�O¶DEDVW�GH�O¶DOXPQH�L�GHO�JUXS�
  �3URJUDPDFLy�3$7�JHQHUDO�L�FDOHQGDUL�DFWXDOLW]DW�
  �$FWLYLWDWV�SUòpies de la tutoria.
  �(L[RV�WUDQVYHUVDOV�
  �,QIRUPDFLy�UHODWLYD�D�LQVWLWXFLRQV��HPSUHVHV�L�FHQWUH�
  �7ècniques d’estudis actualitzades.
  �,QIRUPDFLy�DGGLFLRQDO�

1,9( �,1)250$&,Ï�3(5�$�3$5(6��&/$8��'¶$&&e6��

1LYHOO�$

1LYHOO�%
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//
%∇

∇
  �,QIRUPDFLy�HVSHFtILFD�GH�O¶DOXPQH�
  ��3UREOHPàtica de l’alumne:

�Kàbits alimentaris
�GURJRGHSHQGències
�VH[XDOLWDW

�YDORUV�GH�FRQYLYència

  ��3XQW�GH�WUREDGD�
  ��2ULHQWDFLy�DFDGèmica, familiar i professional.

�&∇
�,1)250$&,Ï�3(5�$�('8&$'256�∇

  ��&RQIOLFWHV�conductuals.
  ��,QFRUSRUDFLy�WDUGDQD�L�LQWHJUDFLy�GHOV�LPPLJUDQWV�
  ��'LVFDSDFLWDWV�
  �,QIRUPDFLy�HVSHFtILFD�L�PLVVDWJHV�

1LYHOO�&
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' �,1)250$&,Ï�32672%/,*$7Ñ5,$
  ��3URJUDPDFLy�PRGXODU�DFWXDOLW]DGD�L�FDOHQGDUL�
  ��,QIRUPDFLy�HPSUHVDULDO�
  ��%HTXHV�L�DMXWV�LQVWLWXFLRQDOV�L�HPSUHVDULDOV�
  ��3HUILOV�SURIHVVLRQDOV�L�FRPSHWències clau.

�������(OHPHQWV�REWLQJXWV�

El resultat final, conjuntament amb el redactat del treball, és un material informàtic

que dóna resposta a les necessitats de la cogestió tutorial dels centres de formació

per als diferents ensenyaments, cicles i etapes, i HVSHFtILFDPHQW�SHU�DO��U��&LFOH

GH�6HFXQGjULD�

Aquest material, està estructurat en EDVHV� GH� GDGHV� UHODFLRQDOV, amb les

consultes, formularis i macros corresponents, i conté els elements següents:

�Elements d’orientació, aprenentatge i avaluació per a l’alumne.

 Elements d’orientació i d’informació educativa i formativa per als professors.

 Elements de consulta, seguiment i actuació per als pares.

 Elements d’anàlisi, actuació, seguiment i consulta per als educadors,

psicopedagogs  i serveis socials.

 Elements d’informació i actuació per a les institucions.

 Elements d’informació i prospectiva per a empreses.

 Elements de coordinació i informació per a altres centres.

En resum, els elements físics que confeccionen el treball son:

����*XLD�G¶LQIRUPDFLy�L�G¶RULHQWDFLy�GHOV�SURFHVVRV�WXWRULDOV�
HODERUDGD�PLWMDQoDQW�ILW[HV�HQ�IRUPDW�KWP

���� %DVH� GH� GDGHV� UHODFLRQDOV�� HQ� IRUPDW� $FFHVV�� GHOV
LQGLFDGRUV� G¶DQjOLVL� G¶DOJXQV� HOHPHQWV� GHO� SURFpV� GH
O¶DSUHQHQWDWJH�

1LYHOO�'
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Es a dir, un 0RGHO�GH�&2*(67,Ï�78725,$/, vàlid per agilitar i donar més eficàcia

a l’acció tutorial i vàlid també per afrontar el repte  del seguiment i resolució de

conflictes aprofitant la incorporació de les noves tecnologies a la gestió educativa

dels centres. 

���$OWUHV�FRQVLGHUDFLRQV�SDUWLFXODUV��&RQFHSWHV�FRPSOHPHQWDULV�GHO�SURMHFWH

❒ 3XQW�GH�WUREDGD�

Espai virtual on es troba el lloc adient d’intercanvi

d’informació i d’opinió -simultània o no- dels pares, tutors

i educadors.

❒ )zUXP�FRQVXOWLX�

Espai virtual per a l’anàlisi i l’estudi de la informació, amb

caràcter consultiu, i adreçat a professors, tutors,

psicopedagogs, Serveis Socials i organismes oficials, per

tal d’unificar les seves actuacions.

❒ $XOD�GHEDW�
Espai virtual per a debatre i analitzar els temes i

propostes que es produeixen en el desenvolupament del

procés educatiu, així com per cercar elements

d’estructuració del marc d’actuacions.

❒ 7DOOHUV�G¶LQWHJUDFLy�

Adreçats a alumnes d’incorporació tardana i immigrants,

especialment magrebins. Amb les aules virtuals,

completen les demandes i necessitats formatives dels

alumnes respecte a llengües, costums, hàbits socials,

cultura, etc.
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❒ $XOHV�YLUWXDOV�

A partir de les xarxes informàtiques i dels materials

Multimèdia, els alumnes poden accedir a la informació

d’acord amb el seu interès i motivació.
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�� 0RGHO�GH�EDVHV�GH�GDGHV�GH�FRJHVWLy�WXWRULDO�

��� 7DXOHV

El sistema de dades que es proposa com a soport del model de cogestió tutorial

està estructurat en dues bases de dades en Access: 'DGHVBFRJHVWLy�PGE, en la

qual es troben la totalitat de les taules que es fan servir, i 3URJBFRJHVWLy�PGE, on,

a partir de taules adjuntes, s'estructuren els programes, formularis, informes i

macros que dóna a l'usuari la configuració amigable en el tractament i utilització de

les dades.

D’aquesta manera, és possible modificar, adaptar i actualitzar permanentment la

base de dades dels programes, sense pèrdua dels continguts d'informació en les

dades ni la necessitat d'aturar la utilització del conjunt per altres usuaris. Tanmateix,

caldrà exposar el funcionament del conjunt fent servir les dues bases de dades

paral·lelament.
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��� $XWRH[HF

D’entrada, una macro DXWRH[Hc dóna la possibilitat d'entrada a dos tipus

d'informació: la fitxa d'alumnes i la d'entitats que poden col·laborar en la gestió

integral de l'orientació d'alumnes i pares en la formació dels adolescents.

��� 'DGHV�G¶DOXPQHV�

La primera opció, $/801(6, crida al formulari de la fitxa de dades dels alumnes

del centre. Aquest formulari es basa en la taula adjunta del mateix nom i que està

estructurada amb els camps següents:

Taula: DOXPQHV
&ROXPQHV

1RP 7LSXV 0LGD

codi Número (llarg) 4
Cognoms Text 50
Nom Text 25
NIF Text 10
Sexe Text 1 H/D
Data naixement Data/Hora 8 dd/mm/aa
Viu amb Text 20 tipus de relació
ProfessióPare Text 50
ProfessióMare Text 50
EstudisPare Text 50
EstudisMare Text 50
LaboralPare Text 50
LaboralMare Text 50
Observacions Memo -
Adreça Text 50
CP Text 5
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Població Text 50
Núm_habit Número (llarg) 4 nombre d'habitacions
Ordinador? Sí/No 1
Internet? Sí/No 1
Impressora? Sí/No 1
Llengües? Text 25 Ll.engua de comunicació

La població s’omple directament a partir del codi postal, mitjançant la lectura de la
taula CD.

Taula: '3
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

F1 Text 5 codi postal
F2 Text 43 població

Taula: (VWXGLV, que proporciona el nivell d’estudis dels pares de l’alumne.
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Estudis Text 50 nivell d'estudis cursats
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Taula��9LX$PE
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
viu amb Text 20

Els registres introduïts inicialment per a la taula 9LX$PE han estat:

auto viu amb
1 Pares
2 Pare
3 Mare
4 Altres familiars
5 Altres

Taula: /DERUDO, que indica la situació laboral dels pares o tutor legal
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Laboral Text 25

Els registres de situació laboral del pares de l’alumne són els següents:

auto Laboral
1 Assalariat
2 Autònom
3 Funcionari
4 Empresari
5 Atur
6 Pensionista/Jubilat
7 Mestressa

Taula��6HFWRU, que determina el sector d’activitat laboral dels pares o tutor legal.
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Sector Text 100
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auto Sector
1 Primari: Agricultura, ramaderia, pesca,

mineria
2 Secundari: Indústria, construcció,

transport
3 Terciari: Comerç, turisme, administració

Amb la incorporació d'un nombre cada vegada més elevat d'immigrants al sistema

educatiu, cada vegada és més important saber la llengua relacional de l'alumne en

el sí de la família, per la qual cosa s'ha incorporat aquesta dada com a un element

més del sistema tutorial.

Taula: /OHQJ�HV
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Llengües Text 25 llengua de relació familiar

��� ,QGLFDGRUV�GH�ULVF�

Un apartat d’importància especial ho confeccionen els indicadors de risc acadèmic, així com
les intervencions educatives que per a cada cas es proposen, les quals s’estructuren segons
el gràfic següent:

,1',&$'256�'(�5,6&�$&$'Ê0,&

Absentisme i/o

impuntualitat

Retard en

l’aprenentatge

Conductes

asocials

Incorporació

tardana
Discapacitats

,17(59(1&,216�('8&$7,9(6
Cogestió tutorial:

Detecció

Anàlisi

Mediació

Intervenció

&RPSHWqQFLHV
EjVLTXHV
DGDSWDGHV

Flexibilitat
d’horaris

Autonomia docent

Actuació bijectiva
familiar

Assessoria i
teleassessoria

0HVXUD��DQRWDFLy�L�DQjOLVL�GH�UHVXOWDWV

Si n'és el cas excepcional, l’acció sobre els indicadors de risc de l’alumne s’efectua des de la
pantalla ALUMNES que, prement una icona, es passa al formulari de les característiques de
RISC,  basat en la taula d’IQGLFDGRUV'HVFULSWLXV�

Taula: ,QGLFDGRUV'HVFULSWLXV
&ROXPQHV
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Nom Tipus Mida

Alumne Text 100
NIF Text 10
retard acadèmic Sí/No 1
alteració Sí/No 1
provocació Sí/No 1
disocial Sí/No 1
passiu Sí/No 1
crònic Sí/No 1
aïllat Sí/No 1
impuntualitat Sí/No 1
individual Sí/No 1
grupal Sí/No 1
hiperactivitat Sí/No 1
fòbies Sí/No 1
psicosis Sí/No 1
f/estructura familiar Sí/No 1
f/economia familiar Sí/No 1
f/valors familiars Sí/No 1
f/valors culturals Sí/No 1
f/ d'hàbits escolars Sí/No 1
desescolarització Sí/No 1
escolarització dificultats Sí/No 1
tutela Sí/No 1
penal Sí/No 1
d/físic Sí/No 1
d/psíquic Sí/No 1

����,QGLFDGRUV�GH�SHUILO�GH�3ULPjULD�
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A banda dels indicadors de risc, cal considerar els indicadors habituals dels

informes de Primària de l’alumne.

Taula: ,QGLF�q�DOXPQHV�Aquesta taula relaciona els indicadors (en el camp s_codi)

del perfil dels alumnes a l'acabament de 6è de Primària, amb els camps següents:

&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

Alumne Text 100
NIF Text 10
s_Codi Text 3codi d'identificació del paràmetre

La relació d’aquests indicadors es troba a la taula ,QGLFDGRUV�q, amb els contingut

següent:

Codi Indicador
10 NIVELL REAL MITJÀ
100 ASPECTES PERSONALS RELLEVANTS
110 ACTITUD DAVANT DEL TREBALL
120 AUTONOMIA
130 ASSISTÈNCIA A CLASSE
140 RESPOSTA FAMILIAR ALS REQUERIMENTS DE L'ESCOLA
150 REFORÇ EXTRAESCOLAR
160 EDUCACIÓ ESPECIAL
170 VALORACIÓ INDIVIDUAL
180 ACI
190 INCIDÈNCIES CONSTATADES
20 RETENCIÓ DE CURS
200 BECA
30 LLENGUATGE ORAL
40 LLENGUA COMUNICATIVA
50 LECTURA
60 ESCRIPTURA
70 MATEMÀTIQUES
80 HABILITATS MANUALS
90 CONDUCTA SOCIAL

Per aprofundir en  el coneixement acadèmic de l’alumne, cada indicador anterior

que defineix el seu perfil, segons l’informe efectuat a 6è de Primària, està subdividit

en un conjunt de subindicadors que es contemplen a la taula ,QGLFDGRUV�qBV

Taula: ,QGLFDGRUV�qBV
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&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

Codi Text 3
s_Codi Text 3
Sub_Indicador Text 200 denominació dels subindicadors
Valor Sí/No 1

assignació o no de l'indicador a
l'alumne

La taula de continguts dels subindicadors és la següent:

Codi s_Cod
i

Sub_Indicador Valo
r

10 11 Cicle Inicial -1
10 12 Cicle Mitjà -1
10 13 Cicle Superior -1
20 21 Ha fet retenció en el curs P3 0
20 22 Ha fet retenció en el curs P4 0
20 23 Ha fet retenció en el curs P5 0
20 24 Ha fet retenció en el curs 1r 0
20 25 Ha fet retenció en el curs 2n 0
20 26 Ha fet retenció en el curs 3r 0
20 27 Ha fet retenció en el curs 4t 0
20 28 Ha fet retenció en el curs 5è 0
20 29 Ha fet retenció en el curs 6è 0
30 31 L'expressió oral presenta un contingut

poc coherent i carent de lògica
0

30 32 Expressió oral elemental, amb
dificultats morfològiques i
sintàctiques

0

30 33 Expressió oral acceptable, però amb
vocabulari restringit i frases simples

0

30 34 En la seva expressió oral, l'alumne
utilitza un vocabulari adequat i les
seves frases són morfosintàcticament
ben estructurades

0

40 41 Català 0
40 42 Castellà 0
40 43 Llèngua forànea 0
50 51 Lectura dificultosa o molt dificultosa

pel que fa a la fluïdesa i comprensió
0

50 52 Lectura feixuga pel que fa a la
fluïdesa i comprensió

0

50 53 Lectura mitjanament fluïda i intel
ligible, però amb certes dificultats
de comprensió

0

50 54 Lectura fluïda i intel ligible.
L'alumne comprèn allò que llegeix

0

60 61 Escriptura molt dificultosa pel que fa
a la intel ligibilitat, coherència i
estructuració

0

60 62 Escriptura dificultosa. Encara fa
errades d'ortografia natural

0

60 63 Escriptura dificultosa. Encara fa
errades d'ortografia arbitrària

0

60 64 Redacta correctament utilitzant frases
coordinades i subordinades. Domina
l'ortografia arbitrària

0

70 71 L'alumne no ha automatitzat les quatre
operacions, calcula amb dificultat i
es confon sovint en llegir i escriure

0
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els nombres naturals més grans del
miler

70 72 L'alumne domina les quatre operacions
i ho aplica en la resolució de
problemes senzils d'una operació

0

70 73 L'alumne mostra agilitat en el càlcul
mental i resol problemes de més d'una
operació

0

70 74 L'alumne llegeix, utilitza i resol
problemes amb nombres decimals,
faccions i unitats de mesura diferents

0

80 81 Molt deficient coordinació de
moviments

0

80 82 Dificultats en coordinació de
moviments

0

80 83 Moviments coordinats i harmoniosos amb
les dues mans

0

80 84 Notable destresa manual 0
90 91 De vegades reacciona de forma violenta

davant la frustració
0

90 92 Sol mostrar dificultats per seguir les
normes

0

90 93 Li costa implicar-se en activistats
grupals. Té tendència a la inhibició i
a la passivitat

0

90 94 Es mostra col laborador amb el grup.
Respeta les normes de convivència

0

100 101 És molt vulnerable / fràgil -1
100 102 Es mostra insegur / influenciable -1
100 103 Tolera força la frustració 0
100 104 Es mostra equilibrat i madur 0
110 111 Oposició, contrarietat 0
110 112 Passivitat i desmotivació 0
110 113 Curiositat i interès intermitent 0
110 114 Interès constant i habitual 0
120 121 No té cap autonomia de treball 0
120 122 Es mostra dependent de l'adult 0
120 123 És autònom 0
120 124 Té iniciativa 0
130 131 Assistència difícil: més de 31 faltes

comptabilitzades en el curs
0

130 132 Contínues faltes d'assistència: de 21
a 30 faltes comptabilitzades en el
curs

0

130 133 Mitjana d'assistència aceptable: d'11
a 20 faltes comptabilitzades en el
curs

0

130 134 Assistència escolar completa i
constant, fins a un màxim de 10 faltes
comptabilitzades en el curs

0

140 141 Negativa 0
140 142 Elusiva / absentista 0
140 143 Passiva 0
140 144 Positiva 0
150 151 Ha rebut reforç durant el Cicle

Superior
0

160 161 Ha comptat amb suport individual
d'educació especial

0

170 171 Ha tingut valoració individual i
seguiment per l'EAP

0

180 181 Ha seguit una ACI durant el Cicle
Superior

0

190 191 Problemes de salut 0
190 192 Transtorns del llenguatge 0
190 193 Situacions sociofamiliars extremes 0
190 194 Transtorns emocionals 0
190 195 Variacions escolars: canvis,

incorporació tardana, absentisme
0
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intermitent
200 201 Tramitació de beca durant el 6è curs 0

Registres anteriors que es poden seleccionar, amb camps sí/no, per a cada alumne

mitjançant el subformulari següent:
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���� (QWLWDWV�

Cal recordar que, amb la macro d’aXWRH[HF, el programa permet entrar a dues

opcions. La segona és la fitxa d'entitats col·laboradores del sistema tutorial, amb la

relació de recursos que cada entitat en disposa.

Taula: (QWLWDWV

&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Entitat Text 75 nom de l'entitat
Adreça Text 50
DP Text 5
Població Text 50
Tel1 Text 11 telèfon 1
Tel2 Text 11 telèfon 2
Fax Text 11
ae/ Text 30 adreça electrònica
web Text 50 pàgina web
Recursos Memo relació de recursos que en disposa
Observ Memo -
Tipus Text 50 tipus d'Institució
Contacte Text 50 persona de contacte

El camp tipus determina la consideració de l'entitat, si és un institut, ajuntament,

museu, entitat esportiva, etc., elements que es donen d'alta en la taula

7LSXVB(QWLWDWV
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Taula: 7LSXVB(QWLWDWV
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Tipus Text 50

Aquesta taula, inicialment disposa de la informació següent:

auto Tipus
1 Centre de formació públic
2 Centre de formació privat
3 Ajuntament
4 Entitat esportiva
5 Entitat cultural
6 Entitat recreativa
7 Empresa
8 Entitat adscrita a l'ajuntament
9 Escola Taller

El resultat serà visible en la pantalla del formulari d'entitats.

Com es pot comprovar a la figura anterior, els recursos es trien a partir d'un

formulari incorporat, com a subformulari, a la pantalla d'entitats.
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Taula: 5HFXUVRV
&ROXPQHV

Nom Tipus Mida

auto Número (llarg) 4
Tipus Text 20
Concepte Text 50
observ Memo -

���� 0DFURV�L�FRQVXOWHV

El programa es complementa amb un conjunt de consultes d'actualització i de

macros que faciliten la seva utilització i garanteixen l'estructura correcta.
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',$*5$0$�&21&(378$/�'(�/$�&2*(67,Ï�78725,$/

Subjecte

$/801( &21)/,&7(
78725

0(',$&,Ï &2*(67,Ï 5(62/8&,Ï

Agents exteriors Escola

)DPLOLD Alumnes

Classe

)DPLOLD

;DU[D

&RQWH[W�LPPHGLDW

)DPLOLD
Tutors/

Professors

&RQWH[W�VRFLDO
($3
66
�������

&RQWH[W�HGXFDWLX
3URIHVVRUV

7XWRUV
�������

&RQWH[W
LQVWLWXFLRQDO
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�����%LEOLRJUDILD�

ÈOYDUH]�� 0�� i altres (1991)�� /D� RULHQWDFLyQ� YRFDFLRQDO� D� WUDYpV� GHO
FXUUtFXOXP�\�OD�WXWRUtD��8QD�SURSXHVWD�SDUD�OD�HWDSD�GH����D���
DxRV� Barcelona. ICE/Graó. (MIE 3).

ÈOYDUH]��0��(1994): /¶RULHQWDFLy�L�OD�WXWRULD�HQ�O¶DFWXDO�VLVWHPD�HGXFDWLX�

([SHULqQFLHV�L�SURSRVWHV�G¶RUJDQLW]DFLy�DOV�FHQWUHV
G¶HQVHQ\DPHQW� Barcelona. Universidad de Barcelona.

ÈOYDUH]�� 0��� )HUQiQGH]�� 5�� (1989): 3URJUDPD� GH� RULHQWDFLyQ� GH� HVWXGLRV

YRFDFLRQDO�DO�WpUPLQR�GH�OD�HVFRODULGDG�REOLJDWRULD��Barcelona.

PPU.

$PRUyV�� 3�� �FRRUG�� (1998): /D� LQWHUYHQFLy� VRFLRHGXFDWLYD� HQ� O¶jPELW
IDPLOLDU��Monogràfic en 7HPSV�G¶(GXFDFLy��5HYLVWD�GH�OD�'LYLVLy

GH�&LqQFLHV�GH�O¶(GXFDFLy� Núm. 120 ��Barcelona. Universitat de

Barcelona.

$UQDL]��3�� ,VXV��6��(1995): /D�WXWRUtD��RUJDQL]DFLyQ�\�WDUHDV� Barcelona.

Editorial Graó.

$UQDL]�� 3�� i altres. (1985): (LQHV� SHU� D� O¶DFFLy� WXWRULDO�� Barcelona.

Ediciones CEAC.

$UQDL]�3��� 6DQGDUDQ�� (�� (1992): La tutoria a l’ensenyament secundari.

%XWOOHWt�GHOV�0HVWUHV��231.

%DXOHQDV�� *�� i altres. (1992): 'URJXHV� L� GLILFXOWDW� VRFLDO�� 3URSRVWHV

G¶LQWHUYHQFLy��HGXFDWLYD� Centre de Estudis Jurídics i Formació

                Especialitzada. Generalitat de Catalunya.

%HFN��8OULFK� ( 1998) /D�VRFLHGDG�GHO�ULHVJR��Paidós. Barcelona

%HOWUiQ��3��(1995): 7XWRUtD����3ULPHU�FLFOR�� Barcelona. Castellnou 

%HOWUiQ��3��(1995) ��7XWRUtD����3ULPHU�FLFOR. Barcelona. Castellnou

%LVTXHUUD��5��i altres. (1990): (VWXGLRV�\�SURIHVLRQHV��Barcelona. PPU.

%ROLYDU�� $�� (1993): /RV� FRQWHQLGRV� DFWLWXGLQDOHV� HQ� HO� FXUULFXOR� GH� OD
5HIRUPD��Madrid. Escuela Española. 

%RVFR��$ (2001) : /RV�UHFXUVRV�LQIRUPiWLFRV�HQ�OD�WHFQRORJtD�RUJDQL]DWLYD�\

VLPEyOLFD�GH�OD�HVFXHOD��Tesis doctoral. UAB.

%UXQHW��-�-��� 1HJUR��-�5��(1982): /D�WXWRUtD�FRQ�DGROHVFHQWHV��Madrid. San
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PíoX.

&DSHOOD�7�� i altres. (1992): )LW[HV� GH� WXWRULD� L� TXDGHUQ� GH� WXWRULD�
Madrid. Disseny Editorial.

&DVWHOOV��0 (2000) /D�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��(FRQRPtD��VRFLHGDG�\�FXOWXUD

��Madrid. Alianza Editorial.

&ODULDQD��0�� (1994): /¶HVWXGLDQW�GH�VHFXQGjULD��TXq�HQ�VDEHP" Universitat

Autònoma de Barcelona. Barcanova.

&ROO��&��(1986): 0DUF�&XUULFXODU�SHU�D�O¶(QVHQ\DPHQW�2EOLJDWRUL��Barcelona.

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

&ROO�� &�� (1997): /D� FRQVWUXFFLy� GHO� FRQHL[HPHQW� D� O¶HVFROD�� FDS� D

O¶HODERUDFLy� G¶XQ� PDUF� JOREDO� GH� UHIHUqQFLD� SHU� D� O¶HGXFDFLy
HVFRODU��Barcelona. UOC.

&RPHOODV���Mª Jesús i altres (2001): /DV�FRPSHWHQFLDV�GHO�SURIHVRUDGR�SDUD�OD
DFFLyQ�WXWRULDO��UAB. En premsa.

&UHPHV�� +��� %HDQ�� 5�� i &ODUN�� $�� (1991): &yPR� GHVDUUROODU� OD� DXWRHVWLPD

HQWUH�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV� Madrid. Debate.

'HOJDGR�� (�� i altres. (1997): 3URJUDPD� GH� RULHQWDFLyQ� HGXFDWLYD� VREUH

SUHYHQFLyQ� HQ� GURJRGHSHQGHQFLDV� Aula de innovación educativa

núm.1 56.

'HORUV�-� (1996): ,QIRUPH�GH�OD�81(6&2��/D�HGXFDFLyQ�HQFLHUUD�XQ�WHVRUR�
�Santillana. Madrid. 1997.

'(3$57$0(17� '¶(16(1<$0(17�� (1991): $YDOXDU� SHU� LQQRYDU�� $YDOXDFLy� GHOV

SODQV� G¶H[SHULPHQWDFLy� SHU� D� OD� UHIRUPD� GH� O¶HQVHQ\DPHQW
VHFXQGDUL�� Barcelona. Generalitat de Catalunya.

'(3$57$0(17�'¶(16(1<$0(17��(1993): 0DWHULDOV�L�7HFQRORJLHV�G¶2UJDQLW]DFLy�L

*HVWLy�HVFRODU. Barcelona. Generalitat de Catalunya.

'(3$57$0(17�'¶(16(1<$0(17� (1998): &ULWHULV�SVLFRSHGDJzJLFV�SHU�D
�O¶DWHQFLy D�OD�GLYHUVLWDW��Barcelona. Generalitat de Catalunya.

'(3$57$0(17�'¶(16(1<$0(17��(1988): 2ULHQWDFLRQV�SHU�HODERUDU�XQD�

SURJUDPDFLy�GH�WXWRULD��Barcelona. Generalitat de Catalunya

'(3$57$0(17�'¶(16(1<$0(17��(1995): 4XDGHUQV�G¶HGXFDFLy�SHU�D�OD�VDOXW�D�
O¶HVFROD��Barcelona. Generalitat de Catalunya.
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'(3$57$0(17� '¶(16(1<$0(17� (2000): 3URJUDPD� GH� FRPSHWqQFLD� VRFLDO�

+DELOLWDWV� FRJQLWLYHV�� 9DORUV� PRUDOV�� &RPSHWqQFLHV� VRFLDOV�
Barcelona. Generalitat de Catalunya.

'(3$57$0(17� '(� 6$1,7$7� ,� 6(*85(7$7� 62&,$/� (1998) ,� WX�� TXq� HQ� SHQVHV"
Barcelona. Òrgan tècnic de Drogodependències. FAD. Generalitat

de Catalunya.

'tH]� GH� 8O]XUUXQ�� $�� i altres.(1996): /D� GLQjPLFD� GH� JUXSV� HQ� O¶DFFLy

WXWRULDO�
�Barcelona. �Editorial GRAÓ.

'RKHUW\��*��(1997): 'HVDUUROOR�GH�VLVWHPDV�GH�FDOLGDG�HQ�HGXFDFLyQ��Madrid.

La Muralla

'RPqQHFK��0��(1990): �Los errores de los alumnos y la informatización de la 

educación. 1RYjWLFD� N1 16. pp. 75-77 �

(VSLQyV�� -�/�  (2000): /¶DFFLy� WXWRULDO�� IDFWRU� GH� TXDOLWDW� GHOV� FHQWUHV

G¶(62�� Tesis doctoral. Juny 2000. Departament de Pedagogia

Aplicada. Facultat de Ciències de l’Educació. UAB

(VWUHPV�� 1�� i /ODGy�� &�� (1991): /D� SUjFWLFD� GH� OD� WXWRULD� D� O¶HVFROD�
Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcanova.

)DEUD��0�/��(1992): 7pFQLFDV�GH�JUXSR�SDUD�OD�FRRSHUDFLyQ��Barcelona. CEAC.

)LOOH\�� $�&�� (1985): 6ROXFLyQ� GH� FRQIOLFWRV� LQWHUSHUVRQDOHV�� México.

Trillas.

)XQHV��-��(1996): 3UHYHQFLyQ�\�WUDWDPLHQWR� Dossier de la Revista Proyecto

Hombre. N1 17.

*DOYH��-�/��(1992): �/D�DFFLyQ�WXWRULDO��Madrid. Cepe.

*DULQ��-����'DUGHU��3�� (1995): (VWUDWHJLDV�H�,QVWUXPHQWRV�SDUD�OD�*HVWLyQ

(GXFDWLYD. Barcelona. Praxis.

*DWHV�%. (1995): � &DPLQR�DO�IXWXUR� Interamericana. Madrid. 1995.

*ROHPDQ��'��(1996): ,QWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO��Barcelona. Kairós.

*RQ]iOH]� 'tD]�� 3�� (1991): Perfiles profesionales. 5HYLVWD� GH� OD� (FRQRPtD

6RFLDO�\�GH�OD�(PSUHVD��N113. pp. 9-13.

*RQ]iOH]� /XFLQL�� )�� (1993): 7HPDV� WUDQVYHUVDOHV� \� HGXFDFLyQ� HQ� YDORUHV�
Madrid. Alauda.
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*RRGDOH��-��(1992): /D�HQWUHYLVWD��Madrid. Pirámide.

*583�'(�75(%$//�'(�6(&81'¬5,$�'(�58%Ë��(1999): 3URJUDPD�G
HGXFDFLy�SHU�D�OD

VDOXW��Rubí. �(Document d'ús intern).

+HUPHO��3�� (1990): /D�JHVWLyQ�SDUWLFLSDWLYD��Barcelona. Ediciones Gestión

2000.

,EixH]��-��(1979): (O�JUXSR�GH�GLVFXVLyQ��Madrid. Siglo XXI.

,1&$123�� (1998): &RO�ORFDELOLWDW� SOXV��� Barcelona. Departament

d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

,1&$123. (1990): 1RYHV� 7HFQRORJLHV�� 1RYHV� 3URIHVVLRQV�� Barcelona.

Generalitat de Catalunya.

,1&$123. �(1997): /HV�SURIHVVLRQV�GH�OD�FXOWXUD��Barcelona. Generalitat de

Catalunya.

.HOO\�� -�� (1992): (QWUHQDPLHQWR� GH� ODV� KDELOLGDGHV� VRFLDOHV�� Bilbao.

Desclée de Brouwer.

/DQGRZ��*�3��(1995): +LSHUWH[WR��Barcelona. Ediciones Paidós.

/i]DUR�� $��� $VHQVL�� -�� (1989): 0DQXDO� GH� RULHQWDFLyQ� HVFRODU� \� WXWRUtD�
Madrid. Narcea.

/XMiQ� -�/ i /ySH]�&HUH]R�-�$�� (2001) “ La convivencia cotidiana con la

incertidumbre “ en /D�9DQJXDUGLD� 22 de julio de 2001. Pàg. 30

0RQWDQp�� -��� 0DUWtQH]�� 0�� (1994): /D� RULHQWDFLyQ� HVFRODU� HQ� OD� HGXFDFLyQ

VHFXQGDULD� Barcelona. PPU.

1DYDUUR��*��(2000): (O�GLiORJR��3URFHGLPLHQWR�SDUD�OD�HGXFDFLyQ�HQ�YDORUHV�
Bilbao. Desclée de Brouwer

1~xH]�� &��� &OLPHQW�� -��� 3XLJ�� $��� )HUUHU�� 1�� �FRRUG�� L� HGLW���� (1996):

(VWUDWqJLHV�G
DSUHQHQWDWJH�L��WqFQLTXHV�G
HVWXGL��Rubí. IES Duc

de

Montblanc.

1~xH]�� &��� &OLPHQW�� -��� 3XLJ�� $�� )HUUHU�� 1�� (1997):  1R� WH� OD� IRWLV�

3URJUDPD
G
HGXFDFLy�SHU�D�OD�VDOXW��Rubí. IES Duc de Montblanc.
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3HGUy��)��(1991): "Esta canviant la Formació Professional?". 5HYLVWD�GH�OD

(FRQRPtD��6RFLDO�\�GH�OD�(PSUHVD��N111. pp. 30-44.

3RWWHU�0LOHU��*��( 1986): &yPR�GHFLGLU�PHMRU�\�PiV�UiSLGR��Bilbao. Deusto.

5DPRQHGD��-� (1999) 'HVSXpV�GH�OD�SDVLyQ�SROtWLFD��Taurus. Madrid. 1998

5LDUW��-��(1992): (VFROOLU�XQD�SURIHVVLy��Barcelona. PPU.

5LFFDUGL��5�� (1984): &yPR�GLULJLU�XQD�UHXQLyQ�H�LQIRUPDU��DQWH�XQ�JUXSR�
Bilbao. Deusto.

5RGUtJXH]��0�//��(1986): &RP�RULHQWDU�L�HGXFDU�SURIHVVLRQDOPHQW�D�O
HVFROD�
Barcelona. CEAC.

 5Xq��-� (2001): /D�DFFLyQ�GRFHQWH�HQ�HO�FHQWUR�\�HQ�HO�DXOD� DOE núm. 13.

Síntesis Educación. Madrid. 2001.

6DQFKR� -� (1995) : +R\� \D� HV� PDxDQD�7HFQRORJtDV� \� HGXFDFLyQ�XQ� GLiORJR

QHFHVDULR��Sevilla.    MCEP

6pO\V� *pUDUG� GH (1999): “La escuela, gran mercado del siglo XXI” en /H

0RQGH�GLSORPDWLTXH�

7ROEHUW��(�/��(1981): 7pFQLFDV�GH�DVHVRUDPLHQWR�HQ�RULHQWDFLyQ�SURIHVLRQDO�

�Barcelona. Oikos-Tau.

7VFKRUQH��3��(1993): (VFXHODV�$FWLYDV�GH�3DGUHV� Barcelona. (Document d’ús 

intern).

7\OHU��/��(1983): /D�IXQFLyQ�GHO�RULHQWDGRU� México. Trillas.

9DOOV�*�  (2000): (VWUDWqJLHV�G¶LQWHUYHQFLy�HQ�OHV�KDELOLWDWV�EjVLTXHV�SHU�D
�IDFLOLWDU�OD�WUDQVLFLy�GH�O¶DOXPQDW�GH�3ULPjULD�DO�SULPHU�&LFOH�G¶(62��Text
policopiat. UAB.

9HJD��$��(1996): /D�DFFLyQ�HGXFDWLYD�DQWH�HO�FRQVXPR�SUREOHPiWLFR�HQ�

������ DGROHVFHQWHV� Revista Proyecto Hombre. N1 17.

9LDQD��7��(1991): (O�SURIHVRU�WXWRU��&RQVLGHUDFLRQHV�SDUD�PHMRUDU�OD�DFFLyQ

WXWRULDO��València. Blázquez Ediciones.

9LODUUXELDV��3��(1998): /
DXWRDYDOXDFLy�GHO�SURMHFWH�FXUULFXODU�GH�FHQWUH�
Barcelona. Editorial GRAÓ.

99$$��(1995): 0DWHULDOV�SHU�D�XQD�DFFLy�HGXFDWLYD�LQWHUFXOWXUDO��Barcelona.

Col.lectiu Visquem la diversitat.
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<XV��5��(1997):+DFLD�XQD�HGXFDFLyQ�JOREDO�GHVGH�OD�WUDQVYHUVDOLGDG��Madrid.
Anaya.

=DEDOD��$� (1999): (QIRFDPHQW�JOREDOLW]DGRU�L�SHQVDPHQW�FRPSOH[��Barcelona,
Editorial GRAÓ.

Finalment, crec necessari comentar aquells materials bibliogràfics que han estat
importants en la confecció d’aquest treball:

$SUHQHQWDWJH� L� YLUWXDOLWDW�  de J.Mª Duart i A. Sangrà (eds.) és una eina

imprescindible per conèixer el disseny pedagògic de materials didàctics per

al www. � Editat el 1999 per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i

l’editorial Pòrtic, conté un recull d’articles dels millors especialistes en

la matèria de l’aprenentatge per mitjà d’ordinador.

/D�DFFLyQ�GRFHQWH�HQ�HO�FHQWUR�\�HQ�HO�DXOD��de J.Ruè, presenta una anàlisi

de la necessitat de reconceptualitzar el treball docent i comprendre millor

la seva complexitat dins d’ XQ� PyQ� TXH� H[LJHL[� FDQYLV� HQ� HOV� SURFHVVRV

HGXFDWLXV. El llibre conté diverses propostes d’actuació, tant a nivell

individual com a nivell col·lectiu, i articula i desenvolupa propostes

formatives de caràcter globalitzador.


