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Emili Mira i López (1896-1964), cap de la secció de 

Psicotècnia de l’Institut d’Orientació Professional 
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“Cadascú ha de tendir a ésser 

millor del que és, sense comparar-

se amb ningú, sense envejar ni 

menysprear ningú, puix que 

l’última raó de la seva existència 

consisteix precisament a realitzar 

la seva pròpia vida i no la dels 

altres. Sota aquest aspecte, un 

home és tant o més sociable, com 

més segur es sent de la finalitat de 

la seva existència, és a dir, com 

més sap on va i per què hi va” 



La LEC (2009) 
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(Article 57. 7): L’acció tutorial a l’educació bàsica, 

que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels 

alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de llur 

personalitat i els ha de prestar l’orientació de 

caràcter personal, acadèmic i, si s’escau, 

professional que els ajudi a assolir la maduresa 

personal i la integració social. 
 

(Article 104, c): Entre les funcions dels mestres i 

professors hi figura exercir la tutoria dels alumnes i la 

direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 

 



Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 
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Acompanyar 

personalment 

FUNCIÓ 

DOCENT 

TUTORIAL 

Acompanyar el 

grup 

Com a 

tutor/cotutor 

interlocutor i 

mediador amb 

les famílies 

Dirigir i 

coordinar la 

tutorització i 

l’orientació en 

equip 

ACCIÓ TUTORIAL 

definida en el PEC 
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Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 

TUTORITZAR 

ACOMPANYAR 

AMB 

DISPONIBILITAT I 

ACCESSIBILITAT  

PREVENIR 

DIFICULTATS, 

CONFLICTES, 

DESAFECCIÓ I 

ABANDONAMENT 
L’ACCIÓ 

TUTORIAL 

S’INSEREIX EN EL 

CURRÍCULUM 

AJUDAR 

REPARAR 

REORIENTAR 

ALTES 

EXPECTATIVES.

PROMOCIÓ DE 

L’ÈXIT 
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TUTORIA ENTRE IGUALS 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 

Tutoria entre 

alumnes dels 

mateixos cursos 

Tutories entre 

alumnes de 

cursos o nivells 

diferents 

Tutoria 

compartida com 

a equip docent 

Cotutories o 

multitutories 

entre docents 
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Orientar 

educativament 

FUNCIÓ DOCENT 

ORIENTADORA 

personalment socialment 

professionalment acadèmicament 

Projecte de vida Transicions 

educatives 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 
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FUNCIÓ DOCENT ORIENTADORA     

avaluar + prevenir + promoure 

AFERMAR L’AUTOESTIMA 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 

Orientació 

professional 

En les aptituds,  

interessos i 

sortides 

professionals 

Orientació 

personal 

En les emocions, 

els afectes i els 

valors 

Orientació social 

En les relacions, la 

comunicació, l’empatia, 

el comportament i la 

sociabilitat 

Orientació acadèmica 

En l’aprenentatge i 

l’avaluació competencials. 

Inserció en el currículum 
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Aprenentatge holístic, interdisciplinari, i 

funcional (descriu, analitza, explica, 

valora, infereix, aplica, rectifica...) 

FUNCIÓ ORIENTADORA CURRICULAR AL SERVEI DE 

L’APRENENTATGE COMPETENCIAL I INCLUSIU 

Cada 

aprenentatge 

orienta, guia, 

interpel·la i obre 

nous 

interrogants Es fa conscient a l’alumne què sap, i què, 

com i quan ho ha après 

AUTOAVALUACIÓ 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 
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Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 
APRENDRE 

COMPETENCIALMENT 

saber  

saber fer  

saber ser  

saber estar 

Cada aprenentatge que fa l’alumne contribueix al 

seu procés d’orientació (“GPS” personal) i cada 

acció orientadora li retroalimenta l’aprenentatge i 

el dota de sentit 
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FUNCIÓ DOCENT AVALUADORA 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 

Avaluar per 

Autoavaluar-se com a 

docent i co-avaluar-se 

com a equip docent 

Poder orientar i 

tutoritzar 

integralment en el 

marc d’una 

educació inclusiva 

Identificar els 

aprenentatges 

competencials de 

l’alumnat 
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L’AVALUACIÓ COM A EINA PER A 

L’ACOMPANYAMENT DE L’APRENENTATGE 

Avaluació 

psicopedagògica 

Avaluació formativa i 

sumativa competencials 

Autoavaluació;  

co-avaluació 

Orientació, tutoria, aprenentatge i avaluació 

 

Avaluació per aprendre de 

forma competencial 

Avaluació per fer conscient el 

progrés personal, el 

creixement grupal i la 

descoberta de talents 

personals i grupals 

Avaluar per poder INNOVAR 

Avaluació valorativa i 

preventiva per reorientar 

processos curriculars i 

metodològics 

Avaluació per marcar prioritats 

orientadores i tutorials 

CONSELL ORIENTADOR 



Aprenentatge competencial i avaluació 

orientadora 
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Aprendre amb sentit 

(competencialment), de 

forma interdisciplinària 

(les matèries) i exercint la 

convivència pràctica 

(valors i lligams forts)... 

requereix de l’avaluació formativa i de les 

funcions docents ORIENTADORA i TUTORIAL 

permanents (sense inici ni final, però regulars 

i posades en comú en equip) 
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Establir lligams forts entre els alumnes i 

mantenir altes expectatives amb cadascun 

d’ells: objectiu bàsic de la tutoria i l’orientació 

Tot això és nou? Potser no en els 

continguts, però sí en la priorització 

i la intensitat d’una nova mirada 

estratègica i compartida 



Què podem impulsar com a centre? 

• Formació i innovació de qualitat en 

tutoria i orientació 
 

• Potenciar l’organització horitzontal: 

reunions freqüents d’equips docents i 

de tutors (avaluació formativa) 
 

• Cotutories docents que permetin 

disminuir ràtio i realitzar més tutories 

personals a l’alumnat 
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Què podem impulsar com a centre? 

• Aprofitar les hores de tutoria grupal per 

cohesionar grups i afermar la 

convivència 
 

• Dissenyar i avaluar curricularment les 

competències en orientació 
 

• Procurar que els tutors/es acompanyin 

un mateix grup el màxim de temps 

possible 
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Moltes gràcies! 

 

enric.roca@uab.cat 

 

@EnricRocaC 

 

www.edu21.cat 
 

 

 

Fotografies: Escoles VITTRA Estocolm 
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