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Resum 

L’escola ha d’oferir una educació la qual estimuli i desenvolupi tant com sigui possible les 

capacitats de tot l’alumnat, aprofitant els recursos que té a l’abast per assolir aquesta finalitat.  

La tutoria entre iguals suposa una metodologia de treball en la qual tot l’alumnat es pot veure 

beneficiat, utilitzant com a font d’aprenentatge la diversitat, i d’aquesta manera defensa 

d’aquesta manera la igualtat d’oportunitats per a tothom.  

Concepció i metodologia directament relacionada amb l’educació inclusiva, la qual possibilita 

als educands la plena participació de l’aprenentatge treballant de manera cooperativa, sense 

tenir en compte les característiques dels infants.  

 

Paraules clau 

Tutoria entre iguals, treball cooperatiu, heterogeneïtat, diversitat.  

 

 

Abstract 

School has to offer an education that stimulates and develops the students’ capacities while 

using the resources that they have at hand in order to reach this purpose. 

Peer tutoring is a methodology of work that allows all students to be benefitted while using 

diversity as a learning source and defending the equality of opportunities for everybody. 

Conception and methodology directly related with inclusive education, which enables 

students a full participation in the learning process and working cooperatively without 

considering children’s characteristics. 

Key words 

Peer tutoring, cooperative work, heterogeneity, diversity. 
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1. Introducció i justificació 

La inclusió es basa en la diversitat i heterogeneïtat, on tothom té cabuda tant en la societat 

com en la comunitat escolar. Aquesta és la raó per la qual la tutoria entre iguals és molt 

important, perquè adopta les diferències de cada individu com a oportunitat de participar i 

conèixer dels i amb els altres.  

La tutoria entre iguals ens ofereix opcions de progrés i millora,  treballant de manera 

conjunta, cooperant uns amb els altres, amarant-nos de coneixements i opinions que som 

capaços d’oferir nosaltres i a la vegada rebre dels demés. Si volem aconseguir un canvi 

educatiu, hem d’inculcar la inclusió com a forma de vida, valorant tots els beneficis que ens 

aporta.  

La tutoria entre iguals és una proposta que dóna cabuda a tot l’alumnat, sobretot a aquell 

amb major risc d’exclusió social a causa de la seva vulnerabilitat. És mitjançant la interacció 

amb els altres quan ens sorgeixen dubtes i desacords, i és aquí on es regeix la base de 

l’aprenentatge significatiu. 

A l’hora d’escollir la temàtica del meu treball de fi de grau tenia molt clar que volia dur a 

terme una tasca que em servís de profit en un futur. A més, a més volia posar en pràctica els 

coneixements adquirits al llarg d’aquests quatre anys.  

I finalment, arran d’una situació que em succeí a les pràctiques II, em vingueren a la ment 

molts records i experiències viscudes, que estaven relacionades amb moments durs viscuts a 

casa, més concretament amb el meu germà, a qui des de ben petit diagnosticaren dislèxia. A 

l’hora de rebre suport, ho feia fora de l’aula, cosa que no podia entendre ni acceptava, ja que 

ell es veia com un alumne més i no comprenia per quin motiu era tractat de diferent manera 

front els seus companys.  

A partir d’aquí vaig pensar com podia ajudar els alumnes que es trobessin en la mateixa 

situació, sense necessitat de fer-los fora de l’aula, i per tant, evitar que se sentissin exclosos o 

diferents dels altres. I fou quan vaig recordar el llibre de Giné, Duran, Font i Miquel (2009), 

el qual parlava en un dels seus apartats sobre la tutoria entre iguals. Manera de treballar on tot 

l’alumnat es beneficia i els alumnes que necessiten un reforç extra l’aconsegueixen gràcies als 

seus companys i companyes de classe. A més, es fomenta un clima de confiança i 

companyonia, ja que aprenen a treballar els uns amb els altres.  
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Però no em podia conformar a saber com funcionava la tutoria entre iguals mitjançant la 

teoria i les investigacions consultades, havia de posar-ho en pràctica, per la qual cosa vaig 

dedicar part de les pràctiques de menció de suport educatiu a dur a terme la tutoria entre 

iguals. 

 

 

2. Objectius 

     Els objectius que em proposo aconseguir a partir de la tutoria entre iguals els podríem 

dividir entre objectius generals i específics, i que es detallen a continuació.  

 Objectius generals 

o Conèixer les bases i l’aplicació de l’educació inclusiva com a metodologia de 

treball dins l’aula, afavorint la inclusió de tot l’alumnat.  

o Descobrir l’origen de la tutoria entre iguals.  

 Objectius específics 

o Valorar experiències que hagin dut a la pràctica la tutoria entre iguals.   

o Posar en pràctica la tutoria entre iguals, per poder avaluar en primera persona 

l’experiència d’aquesta metodologia de treball.  

o Ser conscient dels beneficis i de les dificultats que es troben a l’hora d’aplicar 

l’aprenentatge entre alumnes.  

 

 

3. Metodologia 

 

El meu Treball de Fi de Grau tindrà un caràcter empíric. En primer lloc s’exposarà el tema 

escollit (la tutoria entre iguals), quins tipus de tutoria entre iguals es poden dur a terme i com 

aquesta tècnica de treball beneficia la inclusió de tot l’alumnat. Per realitzar la recerca 

d’investigacions, definicions i pràctiques dutes a terme amb la tutoria entre iguals, he fet ús de 

diferents fonts per cercar la informació, com ara Google academic, Eric, Redined i Dialnet  a 

més d’acudir a biblioteques públiques com ara diverses biblioteques de la Universitat de les 

Illes Balears, el Centre d’Estudis i documentació Contemporània, entre altres.  

Posteriorment a aquest fet, s’explicarà com s’ha de procedir a crear les parelles de treball, 

per optimitzar l’aprenentatge, el temps i els recursos.  
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Per altra banda, i a partir de la informació exposada anteriorment, es farà referència al cas 

pràctic que he dut a terme des de l’inici de les pràctiques de menció, al CEIP Inspector Joan 

Capó de Felanitx, més concretament, amb els alumnes de 3r d’Educació Primària.  

Un cop finalitzades les tasques programades analitzaré els resultats obtinguts, esmentant 

les limitacions que m’he trobat a l’hora de posar en pràctica la metodologia de treball i 

finalment valoraré els beneficis obtinguts gràcies a aquesta pràctica, a partir de les 

avaluacions realitzades.  

 

 

4. Estructura i desenvolupament dels continguts 

4.1 El treball cooperatiu des del punt de vista legislatiu 

Al llarg dels darrers 37 anys Espanya ha sofert 7 modificacions respecte a les lleis 

educatives. Aquesta inestabilitat legislativa ha repercutit en l’educació, sobretot aquests 

darrers anys, i ha ocasionat que, més que mai, sigui necessària reprendre una educació pública 

de qualitat. 

Analitzarem les lleis des de la Llei General d’Educació (LGE) (Ley Orgánica 14/1970), 

fins a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) (Ley Orgánica 

8/2013), i indagarem com es presenta la valoració del treball cooperatiu i en equip.  

 La Llei General d’Educació (LGE) (Ley Orgánica  14/1970), llei aprovada sota el 

règim franquista, que a l’article 18 remarca la pràctica d’una didàctica que promogui 

l’originalitat i la creativitat a partir del treball cooperatiu entre alumnes.  

 Llei Orgànica Reguladora de l’Estatut de Centres Escolars (LOECE) (Ley Orgánica 

5/1980), llei que, tal i com s’esmenta a l’article 36, estimula el treball en equip per a la 

realització de tasques de caire cultural.  

 Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE) (Ley Orgánica  8/1985) a l’article primer 

ja hi trobem esmentat el foment de l’acció cooperativa i del treball en equip.  

 Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) (Ley Orgánica  

1/1990), a partir d’aquí es comença a tractar amb major transcendència el treball 

cooperatiu. L’article 12 esmenta que l’educació es conformarà a les característiques 

dels alumnes, afavorint les seves capacitats mitjançant el treball en equip. Així com a 
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l’article 22, s’al·ludeix a la metodologia didàctica que ha de beneficiar la capacitat de 

l’alumnat per aprendre de manera individual i fomentar el treball en equip.  És a dir 

afirma que el desenvolupament personal va lligat a les relacions interpersonals.  

 Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (LOCE)  (Ley Orgánica 10/2002), el treball 

en equip és valorat per les destreses que ofereix, com ara l’habilitat comunicativa, i la 

valoració dels punts de vista oferts pels companys. Per tant el desenvolupament del 

treball en equip és considerat com a primordial pel procés d’ensenyament-

aprenentatge, i així ho demostra tractant el treball cooperatiu als articles 13, 22, 27, 34 

i 35.   

 Llei Orgànica d’Educació (LOE) (Ley Orgánica 2/2006), al·ludeix als articles 23 i 35 

el treball en equip com a font d’estudi, de treball i d’adquisició d’hàbits de recerca.   

 Finalment la nova llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) 

(Ley Orgánica 8/2013), els articles 2 i 7 proposen desenvolupar hàbits de 

responsabilitat, esforç i confiança cap a un mateix i front al treball amb els altres. La 

seva pedagogia es desenvolupa a partir de programes, els quals s’adapten a les 

característiques dels alumnes per tal de fomentar el treball en equip.  

Des de l’any 1970 fins al 2015 les lleis educatives han sofert molts canvis, però cadascuna 

d’una forma o una altra ha remarcat la transcendència del treball en equip per al procés 

d’ensenyament–aprenentatge. També és cert que cada cop es dóna major importància a les 

pràctiques de caire cooperatiu, perquè enriqueixi el propi alumne i als seus companys, 

mitjançant el treball entre iguals.  

4.2 La tutoria entre iguals, definició 

Segons Giné, Duran, Font i Miquel (2009), la tutoria entre iguals representa la inclusió en 

estat pur, pel fet de necessitar la diversitat per poder ser duta a terme. Tal i com ens explica 

Duran (2002), és una metodologia prou distingida als Estats Units i a Gran Bretanya 

coneguda amb el nom de Peer Tutoring. 

La tutoria entre iguals és una tècnica d’aprenentatge la qual beu de la cooperació de 

parelles entre alumnes, amb una relació dispar amitjanada per  ambdós, però disposant d’una 

finalitat comuna i compartida, a la qual arribaran mitjançant una planificació creada pel 

docent (Duran i Vidal, 2004). 
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Mitjançant aquesta metodologia els alumnes s’ofereixen ajudes pedagògiques avingudes i 

particularitzades les quals fan factible l’aprenentatge dels dos membres mentre es duu a terme 

l’activitat. L’eficàcia de la tutoria entre iguals es deu al paper que representen cada un dels 

components de la parella. Trobem l’alumne tutorat, que no ha acabat d’assolir els continguts o 

les tècniques que es treballaran, i que aprendrà gràcies a l’ajuda emmotllada i constant del seu 

company tutor. De la mateixa manera l’alumne tutor interioritza i amplia els aprenentatges pel 

fet de ser capaç d’ensenyar-los a l’altre (Duran i Flores 2012).  

Good i Brophy (ob. cit. a Duran i Vidal, 2004), en una de els seves investigacions, 

destaquen que els alumnes, que realitzen la funció de tutor posseeixen avantatges front els 

adults, gràcies a la interacció entre alumnes, el llenguatge pròxim i al fet que ambdós 

estudiants siguin a la mateixa etapa educativa i comparteix un objectiu. 

Cortese (2005) per altra banda recalca que el diàleg bidireccional entre els infants és 

l’encarregat de generar oportunitats d’aprenentatge. La tutoria entre iguals és duta a la 

pràctica a una gran quantitat de països, i a tots els nivells educatius i àrees curriculars. 

Aquesta metodologia de treball és recomanada per la UNESCO, gràcies a la seva efectivitat, 

perquè ofereix una educació de qualitat i a més garanteix l’abast a tots els alumnes, segons 

Topping (ob. cit. a Duran i Vidal, 2004). 

Duran (2002), sosté la tutoria entre iguals com el veritable promotor de l’aprenentatge 

significatiu. El potencial d’aquesta metodologia de treball regeix en l’estratègia educacional 

d’atenció a la diversitat, representa un mitjà per a l’adquisició d’habilitats prosocials i un 

aprenentatge en si mateix.  

Slavin (ob. cit. Duran, 2002, p.32) esmenta que “l’aprenentatge cooperatiu no és només 

una metodologia instruccional per incrementar l’èxit dels alumnes, sinó també una forma de 

crear un ambient feliç i prosocial dins l’aula, fonamental per als bons resultats afectius i 

interpersonals”. Tanmateix, no és suficient a agrupar els alumnes i treballar en equip, sinó que 

és necessari promoure la cooperació. L’aprenentatge cooperatiu necessita una planificació ben 

detallada i complexa. No és tan senzill com el fet d’agrupar els alumnes per parelles i 

aconseguir resoldre una tasca (Duran i Miquel 2003).  

Damon i Phelps (1989) fan la distinció de la tutoria entre iguals a diferents marcs, 

depenent de les peculiaritats i característiques dels components, de les metes i principalment 

del format d’interacció o bescanvi estipulat entre els alumnes. Es pot distingir: 
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 Tutoria. És el lligam entre dos infants quant a un contingut o tema concret i es 

caracteritza per la presència de distints graus de destresa.  

 Cooperació. És la connexió basada en l’obtenció i/o utilització d’una consciència 

interrelacionada entre un conjunt d’alumnes amb habilitats diferents dins la seva 

contigüitat.  

 Col·laboració. Fa referència a la correlació basada en l’obtenció i/o aplicació d’una 

consciència, entre dos o més infants amb destreses semblants.  

Quan es parla dels diferents marcs es refereixen a la semblança entre els membres i 

conseqüentment la igualtat o desigualtat entre els papers que representen ambdós. I per 

altra banda a la correlació i bidireccionalitat de l’acte comunicatiu.  

 Tutoria Cooperació Col·laboració 

Coneixement Unidireccional 

Transmissió 

Multidireccional  

Transmissió/ 

transformació 

consensuada 

Bidireccional  

Transformació 

(negociació) 

ZDP (Zona de 

Desenvolupament 

Pròxim)   

Tutor ajuda al tutorat Fluïda i dinàmica Fluïda i dinàmica 

Discurs Unidireccional Unidireccional i 

multidireccional 

Bidireccional 

 Taula 1. Duran i Vidal (2004, p.26), característiques de les dimensions d’aprenentatge 

entre iguals. 

4.3 Tipus de tutoria entre iguals 

Topping (1996) diferencia la tutoria entre iguals mitjançant la següent classificació. 

 Contingut curricular. En l’àmbit acadèmic de Gran Bretanya, la tutoria entre 

iguals inclou totes les matèries curriculars.  

 Dimensió de la comunicació. El treball d’un alumne tutor es pot dur a la pràctica 

amb un grup de companys tutorats, però això no és el més comú. El que usualment 

s’acostuma a practicar és la tutoria per parelles, també coneguda com treball un a 

un o peer tutoring. 
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 Depenent del curs. Es pot treballar amb alumnes del mateix curs escolar o de 

diferents edats o cursos, en el primer cas s’anomena same-age-tutoring, i en el 

segon cross-age-tutoring.  

 Tutoria entre iguals per un alumne nouvingut. S’emparella l’alumne nouvingut 

amb un alumne qualificat que sigui capaç d’ajudar-lo a conèixer el centre i el seu 

funcionament.  

 Quan a les habilitats. Trobem l’aprenentatge d’habilitats globals o per contra 

d’una competència específica.  

  Continuïtat del rol que realitzen. Aquest rol es pot treballar de manera 

permanent, és a dir que el tutor sempre sigui el mateix i el tutorat per igual. O per 

altra banda que els dos alumnes intercanviïn els rols, l’alumne tutor passa a ser 

l’alumne tutorat i a l’inrevés; però per poder intercanviar els rols, les diferències 

entre ambdós alumnes no poden ésser molt considerables.   

 Lloc. Aquesta pràctica no es duu a terme únicament en un context escolar, també 

es pot practicar a altres llocs com ara institucions culturals, professionals, a l’àmbit 

familiar, etc.  

 Temps. No hi ha un temps concret durant el qual s’hagi de dur a terme, pot ser 

durant l’horari escolar, fora els temps d’escola, combinant ambdós, etc. Referent al 

temps també trobem la durada que cal tenir la pràctica de la tutoria entre iguals per 

poder ser duta a terme. Si parlem de tutoria entre iguals per a un alumne nouvingut 

és suficient amb un total de 7 sessions. Per contra, si es pretén treballar la tutoria 

entre iguals com a metodologia, cal dur-la a la pràctica de manera constant al llarg 

d’un trimestre escolar o com a mínim en 15 sessions, ja que aquest treball ha de 

tenir una continuïtat.   

 Característiques del alumnes tutors i tutorats. A l’hora d’escollir els alumnes, 

s’ha de tenir en compte si es pretén intercanviar els rols o no, ja que si no es pretén 

intercanviar els papers les diferències o dificultats entre els components pot ser 

major que si es pretén bescanviar els papers dels infants.  

 Objectius. S’han d’establir unes metes i finalitats on arribar amb la pràctica de la 

tutoria entre iguals, ja sigui a nivell intel·lectual, acadèmic, afectiu, actitudinal, 

l’autoconcepte que es té d’un mateix, etc.  
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     Com podem observar, doncs no trobem una única manera de dur a terme aquesta 

metodologia de treball, ja que disposem d’un ventall molt ampli d’aplicació,i per tant la 

selecció de com dur-la a terme dependrà dels nostres objectius. 

     Fins al moment no s’ha trobat un tipus de tutoria millor que un altre, ja que depenent de les 

característiques dels participants i del context en el qual es troben funcionarà millor un que 

l’altre. Però Baudrit (2000, p.13) exposa que “la diferència d’edat entre els participants, 

garanteix la qualitat d’ajuda que s’ofereix als més joves, qui representarien el rol d’alumnes 

tutorats”.  

4.4 Procés de creació de parelles 

Un dels elements més complexos que conformen la tutoria entre iguals és la creació de 

parelles, ja que s’ha de tenir en compte l’objectiu al qual es desitja arribar, la tipologia de 

tutoria entre iguals que es pretén dur a terme i conseqüentment les diferències entre els 

infants.  

     Un aspecte que tracta Baudrit (2000) és el dubte d’emparellar els alumnes formant parelles 

del mateix sexe (same-sex-tutoring) o de sexes oposats (cross-sex-tutoring). La conclusió a la 

qual arriba, mitjançant diversos estudis, és que hi ha un lleuger avantatge quan les parelles 

estan formades per infants del mateix sexe. 

Ho justifica dient que el temps proporciona el coneixement mutu, i el context cooperatiu 

facilita la confiança. Per tant quan es disposa d’un nombre important de sessions per dur a 

terme la tutoria entre iguals, l’associació d’un tutor i d’un tutorat de sexe diferenciat ofereix 

un descobriment recíproc i aconsegueix que els intercanvis siguin més sincers.  En canvi, 

quan el temps és escàs, el treball entre alumnes del mateix sexe resulta més eficaç, gràcies a la 

confiança mútua que es proporcionen des d’un primer moment.  

 Duran (2002) interpreta diverses generalitats sobre la creació de parelles. 

 Tutoria entre iguals amb alumnes d’edats diferents. És important que la 

discrepància de coneixements entre els dos infants no sigui molt elevada, ja que si 

aquest fos el cas provocaria la desgana al tutor. L’autor, però, considera que té 

major transcendència la diferència de coneixements que no pas l’edat o el sexe. Si 

volem arribar al format màxim aconsellable, que sol ser de 3 cursos de diferència, 

no és necessari que els tutors siguin alumnes experts en la matèria. 
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Aquest aparellament es pot dur a terme utilitzant les notes obtingudes en la matèria 

en la qual es vol treballar, o a partir dels resultats d’una prova creada per observar 

el seu nivell de competència respecte a l’assignatura. La integritat de parelles ha de 

tenir una distància similar entre els components. Tot i que si els infants es 

coneixen molt per ser un centre d’una sola línia, sota la supervisió del docent, pot 

ser raonable que siguin ells mateixos qui creïn les parelles de treball.  

 Tutoria entre iguals amb alumnes del mateix curs. Les parelles es poden crear a 

partir del nivell competencial que marquin les notes o mitjançant l’ús d’una prova. 

Treballar amb alumnes d’un mateix nivell permet l’intercanvi de rols. Si es 

decideix treballar-hi, aquest es produiria setmanalment.  

 Canvis de parelles. El canvis de parella poden resultar atractius pel fet d’obtenir 

un informe sobre el tutorat, creat pel propi alumne, el qual oferirà al seu nou tutor. 

En aquest informe s’explicarà els progressos que ha sofert des que van començar a 

treballar junts.  

     Com hem pogut apreciar, no és senzill crear les parelles, perquè no tenim un model fix que 

ens garanteixi resultats òptims. No obstant això, les característiques de l’activitat, el temps del 

qual disposem i sobretot les peculiaritats dels infants ens poden guiar a l’hora de crear 

parelles. 

     Cal recordar que, per aconseguir que la tutoria entre iguals sigui factible, els alumnes han 

de tenir prou temps per aprendre a desenvolupar la seva funció, adaptant-se a les necessitats 

de la seva parella.  

4.5 Avantatges de la tutoria entre iguals 

Reflexionarem sobre els avantatges d’aquesta metodologia abordant els treballs de 

diferents autors.  

Segons Melero i Fernández (1995), la tutoria entre iguals proporciona 

 Augment de la implicació, el sentiment de compromís i l’autoestima, tan per l’alumne 

tutor, que se sent responsable dels coneixements que adquireixi el seu company, com 

per a l’alumne tutorat, ja que confia més en ell mateix i diposita la seva confiança en 

el tutor, gràcies que aconsegueix millores en els seus aprenentatges.  

  Millor estructuració i major domini dels continguts per part del tutor, i sobretot 

adquisició de capacitats per comunicar i transmetre coneixements.  
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 Coneixença d’un mateix pel fet de detectar les seves errades i mancances, tant per part 

del tutor a l’hora de preparar-se la sessió i posteriorment ser capaç d’ajudar el seu 

company, com per part del tutorat, que aprèn a demanar ajuda quan es troba davant un 

obstacle, la qual cosa fa que també adquireix consciència de les seves dificultats.  

 Tant alumne tutor com l’alumne tutorat perfeccionen les destreses comunicatives i 

socials.  

 Ambdós alumnes veuran reflectida la seva tasca en les qualificacions acadèmiques.  

 La tutoria entre iguals conté una part de treball psicològic, que pot ajudar a disminuir 

l’ansietat i la intranquil·litat, gràcies a un clima de confiança mútua. 

Avantatges 

 Tutoria entre iguals 

Ràtio docent – estudiant Baix 

Temps d’activitat Alt 

Oportunitats de respondre Alt 

Oportunitats de correcció d’errades Alt 

Immediatesa en la correcció d’errors Alt 

Oportunitats d’ajudar i animar Moltes 

Oportunitats de cooperar Moltes 

Motivació Depenent del docent i l’igual 

Cost Baix 

Taula 2. Avantatges de la tutoria entre iguals, segons  Duran, Torró i Vila (2003, p.23). 

4.6 Inconvenients de la tutoria entre iguals  

Més que inconvenients, estem parlant dels perills als que pot conduir una posada en  

pràctica errònia de la tutoria entre iguals. 

Topping (2000) remarca les següents: 

 No detectar errades o concebiments erronis per part de l’alumne tutorat. 

 Que l’alumne tutor presenti informació confusa o equívoca a l’alumne tutorat. 

 Mostrar desassossec i oferir-li immediatament la resposta a l’alumne tutorat, o dur a 

terme l’activitat per ell, distorsionant-ne la seva formació.  
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     Fontana (ob. cit. a Duran i Vidal, 2004) assenyala més inconvenients o perills a l’hora de 

treballar amb la tutoria entre iguals. 

 Sobreestimació per part de l’alumne tutor, la qual cosa podria causar la manifestació 

de desgana cap a l’activitat. Quan el tutorat percep una escassa motivació per part del 

tutor, pot perillar la seva autoestima.  

 Al llarg de la distribució de parelles i rols, els alumnes tutorats poden sentir-se 

inferiors i per tant experimentar un sentiment de refús.  

 Les famílies poden estar en desacord amb aquesta metodologia de treball, pel fet que 

treballin alumnes entre alumnes, enlloc de ser el docent qui imparteixi la sessió. A més 

poden arribar a pensar que aquesta metodologia de treball no es duu a terme pel bé 

dels infants, sinó per la manca de recursos per part del centre educatiu. 

Inconvenients 

 Tutoria entre iguals 

Requisits de formació prèvia Molta 

Requisits de control de qualitat Molta 

Preparació del material Eventualment 

Xoc amb la pràctica docent tradicional Sí 

Taula 3. Inconvenients de la tutoria entre iguals, segons  Duran, Torró i Vila (2003, p. 23). 

4.7 Planificació per dur a terme la tutoria entre iguals 

Per poder dur a la pràctica la tutoria entre iguals, cal seguir unes pautes molt necessàries 

per evitar els inconvenients o els desencerts esmentats anteriorment. Els punts que marca       

Topping (1996) per la pràctica d’aquesta metodologia de treball són els següents. 

 Context. Primer de tot ens hem de marcar uns reptes, definir on volem arribar 

mitjançant la tutoria entre iguals. Aquests són els objectius que han de quedar molt 

delimitats per poder organitzar les tasques a realitzar.  

 Objectius curriculars. Escollir la matèria on volem posar-la en pràctica. S’acostuma 

a treballar mitjançant tasques senzilles i sobretot molt guiades, per tal que l’alumne 

tingui facilitat a l’hora de realitzar l’activitat.  

 Selecció i formació de parelles. (explicat anteriorment)  Primer de tot s’ha de decidir 

com es procedirà a la creació de parelles, si es realitzarà a partir del parer dels infants 

o mitjançant el judici del mestre. És primordial que abans de l’aparellament ens 
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plantegem si pretenem canviar els rols dels alumnes o no, ja que si es pretén 

bescanviar els rols les diferències entre ambdós alumnes no pot ser molt dispar.   

 Sessions. S’ha d’establir un horari, per tal que els alumnes adquireixin la sessió dins la 

seva rutina. Trobar un lloc dins l’horari lectiu pot resultar complicat si es pretén 

treballar amb alumnes de diferents nivells, ja que s’ha de cercar una sessió on puguin 

coincidir ambdues classes alhora. A més s’ha d’acordar el lloc de treball, perquè s’ha 

de tenir en compte que al treballar en parelles l’ambient de l’aula serà mogut, ja que 

els alumnes han d’estar en comunicació constant. A més, s’ha de plantejar quin recurs 

utilitzar quan algun dels membres de la parella es trobi absent.  

 Recursos. Cal treballar per crear material adequat i atractiu per dur a terme les 

sessions. Com que segurament no trobarem el material elaborat, caldrà treballar-hi 

amb antelació i adequar-lo al grup-classe.  

 Estructura i mètode de tutoria. La sessió ha d’estar molt ben delimitada i 

organitzada, ja que com més tancada estigui, més senzill resultarà l’adopció del rol. A 

mesura que els infants entrin dins la rutina de treball cooperatiu amb la seva parella i 

es vagin coneixent un amb l’altre podrem oferir activitats més obertes. 

 Formació prèvia. Abans de dur a la pràctica aquesta metodologia cal explicar als 

infants quina serà la seva funció, què aconseguiran amb l’experiència de la tutoria 

entre iguals i exposar els beneficis que seran capaços d’obtenir. És necessari informar-

los sobre el treball que haurà de realitzar cada membre de la parella, per tal 

d’assegurar-nos que al llarg de la posada en pràctica aquesta rutlli adequadament.   

 Monitorització. Deixar clar abans de tot com es durà a terme l’observació de les 

parelles, com es realitzarà el seu seguiment, sobretot per part de l’alumne tutor. Amb 

aquesta finalitat seria adient organitzar un temps i un lloc on l’alumne tutor pugui 

manifestar els seus dubtes i incerteses.  

 Avaluació. Per avaluar no es presenta una única prova, sinó que és una tasca 

complexa i constant. S’avaluarà a partir d’una autoavaluació on l’alumne plasmarà les 

seves millores i/o mancances, d’ençà que començaren a posar en pràctica la tutoria 

entre iguals. A més d’una coavaluació, que consistirà en identificar i analitzar el 

treball del company. De la mateixa manera, ha de quedar plasmat d’algun mode 

l’evolució que es va produint en l’infant. Per això s’han de decidir els instruments 

d’avaluació, ja sigui mitjançant proves, preguntes orals, tasques diàries, etc. 
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4.8 Autoavaluació de la parella 

És molt important dur un seguiment del treball en parella, per la qual cosa es durà a terme 

de forma setmanal. En aquesta autoavaluació els alumnes han de cooperar i produir una 

resposta conjunta, a partir d’unes pautes o preguntes realitzades pel mestre, que els alumnes 

hauran de respondre. Tots dos plegats hauran d’opinar sobre el seu progrés o, per contra, 

sobre les seves necessitats de millora. Per altra banda, també s’ha de valorar la funció de 

l’alumne tutor pel que fa  a les explicacions, l’estructuració de les tasques, el domini a l’hora 

de presentar ajuda, etc.  

A més, cal que els alumnes es proposin uns reptes que han d’assolir la setmana vinent; 

d’aquesta manera els fem partícips de les tasques que hauran de dur a terme. Aquets reptes 

aniran relacionats amb els continguts que necessiten reforçar, augmentar l’interès de les 

activitats, entre d’altres.  

En cas que els alumnes canviessin de parella, aquestes valoracions i avaluacions constants 

seran necessàries per a l’alumne que passi a tutoritzar l’altre estudiant, ja que a aquestes 

valoracions conformaran el seu punt de partida amb la nova parella. Hem de recalcar el fet 

que les avaluacions s’han d’emplenar de manera conjunta, ja que entre els dos han de 

compartir els seus punts de vista quant al treball realitzat, i responsabilitzar-los per igual  

(Duran, 2002). 

4.9 Pràctiques dutes a terme amb la tutoria entre iguals 

La tutoria entre iguals no és una metodologia innovadora, es duu practicant des de molt 

temps enrere. Es començà a impartir al segle XIX, per justificar el dèficit de fons públics i la 

falta de mestres, i es va anomenar aprenentatge mutu (Budrit, 2000). 

És per aquest motiu que trobem moltes pràctiques realitzades a partir d’aquesta 

metodologia, però la gran majoria s’han dut a terme a l’àrea de llengua, més concretament 

referent a la competència lectora, ja que és una tasca molt mecànica on l’alumne tutor té 

facilitat a l’hora de corregir l’alumne tutorat. És per això que es troben escasses experiències 

en altres àrees.  

A continuació valorarem un seguit de pràctiques realitzades en l’àrea de matemàtiques, 

tant a nivell nacional com internacional.  
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4.9.1 Pràctiques dutes a terme a nivell nacional 

 Madrid: Velasco, Dominguez, Quintas i Blanco (2009) 

Aquests autors contemplen la posada pràctica de la tutoria entre iguals per al 

desenvolupament de la competència matemàtica. Han estructurat aquesta metodologia per a la 

comprensió i la interiorització front a la resolució de problemes, però no l’han duta a la 

pràctica.  

Exposen tots els objectius que es treballarien dins l’àrea de matemàtiques 

o Pensar matemàticament 

o Plantejar i resoldre problemes matemàtics 

o Modelitzar matemàticament  

o Raonar de manera matemàtica  

o Usar símbols matemàtics i els seus formalismes 

o Fer ús de materials i eines de reforç 

     Les conclusions a la quals han arribat és la necessitat de nous entorns d’aprenentatge, on 

els alumnes puguin desenvolupar el treball de manera autònoma. Aquí és on juga un paper 

molt important la tutoria entre iguals, ja que gràcies al treball col·laboratiu entre alumnes, 

treballen aprofitant les diversitat com un benefici.    

     Aquesta metodologia de treball no afavoreix únicament l’àmbit acadèmic de l’infant, 

també afavoreix un clima de benestar i d’ajuda recíproca. Aquests beneficis sorgeixen a causa 

de l’absència de formalismes, fet que coopera pel desenvolupament d’habilitats 

interpersonals.  

 Múrcia: Pons, González- Herrero i Serrano (2008) 

     Van posar en pràctica l’aprenentatge cooperatiu en l’àrea de matemàtiques, no treballaren 

amb dos alumnes on un és el tutor i l’altre el tutorat, sinó amb grups d’entre 4 o 5 alumnes.  

     Aquesta pràctica es va realitzar a un centre d’Educació Secundària de Múrcia, més 

concretament als alumnes de 4t d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). L’aprenentatge 

cooperatiu es va posar en pràctica amb 120 alumnes, que es distribuïren en 3 grups, dos 

d’aquests estaven formats per alumnat que cursava aquest nivell per primera vegada, i un grup 

constituït per infants que repetien curs o alumnat conflictiu.  
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     Un dels grups format per alumnes que cursaven 4t d’ESO per primer cop, representava el 

grup control, mentre els altres dos grups conformaven els grups experimentals. Dintre dels 

conjunts experimentals  van procedir a la creació de grups mixtes, d’entre 4 o 5 alumnes, 

aquests grups eren heterogenis, pel que fa a, sexe, habilitats o coneixements matemàtics. Cada 

infant es feia càrrec del progrés d’aprenentatges a nivell educatiu i social, a més cada grup 

d’alumnes es feia responsable de les tasques que realitzaven.  

     Es realitzaven 2 sessions per setmana, cada una d’elles tenia una durada de 50 minuts. Les 

sessions s’estructuraven en tres parts, la primera on el docent oferia la informació amb la qual 

haurien de treballar, seguidament havien de procedir a realitzar la tasca i finalment els propis 

alumnes s’havien d’autoavaluar. Els materials emprats per dur a terme les sessions eren, 

llibres de text, fulls amb les tasques a realitzar i per últim làmines on l’alumnat s’havia 

d’avaluar.  

     El docent havia de portar un control de cada grup, observant el progrés i possibles 

conflictes que hi pogués haver. Es motivava a l’alumnat amb la finalitat d’obtenir un bon 

treball tant a nivell individual com grupal. Aquesta motivació és produïa mitjançant un 

suplement en les puntuacions. Abans de finalitzar les sessions el mestre aportava 

observacions sobre el progrés i els resultats obtinguts. 

     Per valorar la pràctica duta a terme i poder extreure’n les conclusions, ho van fer a partir 

de la comparació dels resultats obtinguts pel grup control i els grups experimentals. La 

comparació d’ambdós resultats, desxifrà que els grups experimentals havien obtingut millores 

en el rendiment front el grup control.  

     Es van treballar diferents blocs al llarg de la posada en pràctica, on cada un d’ells obtingué 

diferents valoracions. El grup control, mantingué el rendiment al llarg de tots els blocs, 

mentre els grups experimentals exterioritzaren unes millores més marcades en els blocs de 

major dificultat. 

     A mode de conclusió, exposaren, que treballar utilitzant aquesta metodologia cooperativa, 

aporta un rendiment acadèmic major pel que fa a l’àrea de matemàtiques, en comparació als 

resultats obtinguts en situacions d’aprenentatge tradicional, basant el treball en tasques 

individuals. 
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 4.9.2 Pràctiques dutes a terme a nivell internacional 

 Regne Unit, Escòcia: Topping, Miller, Murray i Conlin (2011) 

     Exposen el control que han seguit a un total de 80 centres educatius d’Escòcia, els quals 

han dut a la pràctica la tutoria entre iguals en l’àmbit matemàtic. 

     Les pràctiques han anat enfocades cap a la resolució de problemes matemàtics, practicant 

tant la tutoria entre iguals amb alumnes de la mateixa edat (same-age) com la tutoria entre 

iguals amb alumnes de distint nivell educatiu (cross-age). Les parelles estaven formades per 

alumnes de 7, 8 o 10, 11 anys. La pràctica que van posar en marxa es basà en mantenir el rol, 

ja que les habilitats entre els components de la parella eren desiguals.  

     Les sessions tenien una durada de 20 minuts, durant 15 setmanes com a mínim i la 

investigació es va dur a terme durant dos anys. L’objectiu que es proposaren aconseguir fou la 

millora respecte a la capacitat de raonament matemàtic. Per a aquesta investigació els docents 

havien estat preparats anteriorment per ser capaços de dur a terme aquesta metodologia de 

treball.  

     Les conclusions que n’extragueren foren positives, perquè aquest mètode de treball conduí 

els subjectes experimentals a un augment considerable de les seves qualificacions front els 

alumnes control, que no dugueren a terme la tutoria entre iguals, però només en el cas de la 

tutoria entre alumnes de diferents edats i amb els alumnes que anteriorment havien demostrat 

menys habilitats front l’àrea de matemàtiques.  

 Estats Units d’Amèrica, Texas: Young (2011) 

     Aquesta pràctica es va dur a terme a nivell universitari, i basaren l’experiència de tutoria 

entre iguals en l’àrea de matemàtiques. L’objectiu era observar l’eficàcia de la tutoria entre 

iguals per adquirir habilitats que els docents no havien estat capaç d’ensenyar-los.  

     Les activitats que realitzaren tractaven la pedagogia matemàtica a partir d’activitats 

manipulatives i mitjançant les noves tecnologies. Aquesta pràctica es començà a executar 

l’any 2006, i es va dur a terme per dos docents seleccionats explícitament. Les 

característiques de l’alumnat eren les següents: el 93% eren dones, d’aquestes el 50% eren 

caucàsiques, el 46% hispanes, i la mitjana d’edat anava entorn els 26 anys. L’any vinent, 

2007, aquesta pràctica es va ampliar a les 9 seccions del curs.  
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     A la primavera del 2008, solament 31 estudiants assistien a les tutories entre iguals, d’un 

total de 253 alumnes, 78,9 fou la suma d’hores que dedicaren a la tutoria entre iguals. A causa 

de la falta de fons i al poc èxit de convocatòria, aquest projecte es suspengué el 2009. Un cop 

finalitzada la pràctica, es va passar una enquesta on-line als estudiants per saber les raons per 

les quals havien deixat d’assistir a les classes i què els havia semblat aquesta experiència. Un 

59% dels estudiants varen respondre l’enquesta, en la qual només un 9% remarcava 

l’experiència com a negativa i la resta la qualificaren com a molt positiva. 

     Als alumnes tutorats se’ls va demanar per quin motiu decidiren assistir a la tutoria entre 

iguals i les respostes més nombroses foren per preparar-se a l’hora de realitzar una prova o un 

examen. Alguns estudiants comentaren que l’experiència fou molt gratificant, ja que la seva 

confiança i coneixement havia augmentat gràcies als tutors que havien tingut; però també hi 

va haver respostes negatives, en les quals argumentaven que el vocabulari que expressava el 

seu tutor era massa elevat pel seu nivell i que hi havia massa estudiants i havien d’esperar per 

aconseguir un alumne tutor, entre d’altres contestes.  

     Els tutors també varen realitzar aquesta enquesta, on la majoria adjectivaren l’experiència 

com a positiva i només 4 com a negativa. Les respostes front el negativisme foren que no eren 

capaços de resoldre algunes qüestions dels estudiants i d’altres opinaren que la tutoria entre 

iguals no era necessària. L’enquesta també es va passar als docents, i tots la qualificaren 

positivament; opinaren que els va servir de molt ajut aquesta pràctica. Explicaren que el més 

gratificant era quan els alumnes aconseguien entendre un concepte complicat, que no havien 

aconseguit entendre amb el docent i que, gràcies al vocabulari i l’ajut del seu company tutor, 

ho havien comprès. Tot i això també van fer recomanacions per a la millora d’aquesta posada 

en pràctica, com ara, tenir un programa d’estudi que cobrís diversos continguts al llarg de la 

setmana i no centrar-se únicament amb un contingut específic.  

     La conclusió que n’extragueren fou que els alumnes que necessitaven aquesta ajuda 

assistiren contínuament a aquesta tutoria entre iguals i que, com més es donava a conèixer, 

més alumnes hi acudien. El motiu pel qual diversos alumnes deixaren d’acudir a aquestes 

sessions fou perquè consideraven que no eren útils per a ells, i per tant, ja no els interessava. 

Actualment no es duu a la pràctica, però s’espera poder-ho seguir en un futur i aconseguir 

millors resultats que els obtinguts.  
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 Porto Alegre, Uruguai: Mosca, De León i Rubio (2012) 

     Aquesta pràctica també es va dur a terme a un centre universitari, a causa de l’elevat 

nombre d’alumnes que fracassaven en aquesta àrea, la qual cosa propiciava l’abandonament 

universitari. Els problemes que s’observaren foren la falta d’interacció entre els professors i 

els alumnes i la necessitat de cooperació entre els educands a causa de la metodologia de 

treball, basada en classes magistrals.  

     Per aquest motiu, la proposta es va basar a impulsar una vivència positiva de treball 

cooperatiu, basada en la tutoria entre iguals dins l’aula, més concretament a l’àrea de 

matemàtiques.  Les característiques del grup classe eren alumnes ingressats, estudiants becats 

i procedents d’instituts públics. Els tallers focals que s’aplicaren es basaven en vivències 

matemàtiques, adaptació a la vida universitària i la necessitat de cooperar per progressar.  

     El tipus de tutories que es dugueren a terme foren tutories recíproques i heterogènies, 

oferint una ajuda mútua. L’avaluació que es va passar fou continuada, emplenant un formulari 

entre tots.   

     Els resultats obtinguts foren la consolidació del grup-classe, gràcies al treball cooperatiu el 

qual va afavorir l’aprenentatge significatiu dels estudiants, a més de fer-los conscients, en tot 

moment, dels seus progressos sobre l’aprenentatge. Per altra banda es va notar una major 

motivació i autoconfiança a l’hora de treballar. Els docents comentaren que la pràctica els 

havia ajudat a establir vincles amb els seus alumnes.  

 

 

5. Cas pràctic 

5.1 Introducció 

     Al basar el meu Treball de Fi de Grau (TFG) en la modalitat de treball empíric escau 

posar-lo en pràctica. Aquesta posada en pràctica vaig dur-la a terme amb els alumnes de 3r 

d’Educació Primària del CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx. 

     La tutoria entre iguals que es proposa pretén treballar dues unitats de l’àrea de 

matemàtiques, més concretament els temes 11 i 12 del llibre Matemàtiques 3, combinant 

diferents metodologies de treball, que es basaran amb una part manipulativa, una altra 

mecànica i finalment la darrera fent ús de les noves tecnologies.  
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     L’aula consta d’un total de 23 alumnes, d’entre els quals trobem 12 nines i 11 nins. És un 

grup molt participatiu i no acostumen a tenir conflictes entre els companys. A més compta 

amb una gran diversitat, ja que dos dels alumnes pateixen Dificultats Específiques 

d’Aprenentatge (DEA), 8 d’ells porten condicions personals o història escolar amb un 

desfasament curricular significatiu i 1 alumne d’incorporació tardana al sistema educatiu 

espanyol. La tutoria entre iguals necessita aquesta heterogeneïtat i diversitat d’alumnes, ja que 

s’hi basa a l’hora de treballar.  

     El treball realitzat es va dur a terme en l’aula de suport educatiu i va tenir una durada de 30 

sessions de 45 minuts, de les quals cada alumne només en rebia 15, ja que es va proposar 

desdoblar el grup en dos subgrups, un d’11 alumnes i l’altre de 12. Aquesta decisió fou 

proposada per la tutora de l’aula, amb la qual les dues mestres de suport i jo hi vàrem estar 

d’acord. 

     Gràcies al material amb el qual treballàrem al llarg de les sessions, però sobretot al fet de 

treballar amb un company tutor, ens ha permès dur a terme sessions on tot l’alumnat tingui 

l’oportunitat de treballar al seu ritme sense la necessitat d’individualitzar les tasques pel fet 

d’haver-les d’adaptar. Aquesta és la base de la inclusió, aconseguir treballar amb tots els 

alumnes, oferint una educació de qualitat, on tots i cada un d’ells arribin al màxim de les 

seves possibilitats.  

5.2. Temporització 

     Tal i com marquen diversos autors esmentats en el marc teòric del treball, les sessions 

pertinents per a la posada en pràctica de la tutoria entre iguals ha de ser d’entre 15 sessions i 

un trimestre. 

     Aprofitant les pràctiques de menció de suport educatiu, vaig crear un horari que em 

permetés combinar les meves pràctiques de menció amb la tutoria entre iguals. Seguidament 

vaig dedicar 6 sessions setmanals. Com que vaig dividir la classe en dos grups, cada infant 

realitzava únicament 3 sessions a la setmana. D’aquesta manera aconseguí que la tutoria entre 

iguals, es convertís en una rutina per als alumnes, ja que adoptaren la visió del projecte com si 

es tractés d’una assignatura més.  
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 -  9:45      

9:45 - 10:30  Grup 1  Grup 1  

10:30-11:15  Grup 2  Grup 2  

11:15-11:45 Pati Pati Pati Pati Pati 

11:45-12:30      

12:30-13:15      Grup 1 

13:15-14:00     Grup2 

Taula 4. Horari tutoria entre iguals, alumnes 3r EducacióPrimària (Roig, 2015) 

     No realitzàrem les 18 sessions que pertocarien al treballar 3 cops per setmana al llarg de 6 

setmanes, a causa de dues sortides escolars que tingueren els infants i un dia que no tinguérem 

classe perquè hi hagué pont. Començàrem a treballar amb la tutoria entre iguals el 20 d’abril 

de 2015 i finalitzàrem el 29 de maig de 2015. Les sessions tingueren una durada de 45 minuts, 

però entre el canvi de classe i la tornada a la calma, el temps de treball real era d’entre 30 i 35 

minuts.  

5.3 Estratègies metodològiques 

     Al llarg de l’etapa d’Educació Primària, s’ha d’aconseguir un desenvolupament integral, 

que s’ha d’obtenir mitjançant una metodologia de treball la qual permeti als infants 

desenvolupar-se com a persones, amb habilitats pràctiques, actitudinals, socials i sobretot 

educant en valors. Per tant no és suficient amb l’adquisició de conceptes i coneixements 

acadèmics.  

     La metodologia a aplicar amb la tutoria entre iguals pretén aconseguir aquests reptes, 

mitjançant un treball actiu, on l’alumne parteixi de la seva pròpia experiència, adquirir un 

aprenentatge significatiu combinant coneixements previs amb els nous aprenentatges, 

interrelacionar diverses àrees amb tasques quotidianes, per tal de garantir una educació global 

i integral dels estudiants. Obtenir consciència de les possibilitats i dificultats d’un mateix, la 

qual cosa implica saber demanar ajuda per poder afrontar certs obstacles. Finalment activar la 

capacitat crítica i de discussió per aprendre a obrir la ment a nous punts de vista.  
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     Al llarg de la tutoria entre iguals, els infants seran els protagonistes del seu propi 

aprenentatge, i es treballarà principalment amb la competència comunicativa, tan necessària 

per aprendre a socialitzar-se i treballar de manera conjunta. Tal i com digué Vygotsky (1978), 

la interacció social, el llenguatge i el discurs són essencials per al desenvolupament de la 

comprensió, i d’aquesta manera l’alumnat aprendrà a crear mútuament el seu aprenentatge. 

Abans de posar en pràctica aquesta metodologia de treball, cal saber quina és la línia base de 

cada alumne, per partir dels seus coneixements previs i, llavors, augmentar i consolidar el seu 

aprenentatge amb nous coneixements.  

     El contingut que adquiriran gràcies a aquesta metodologia de treball serà aplicable a la 

vida quotidiana, però per poder-se dur a terme és necessària una programació amb unes pautes 

prou marcades, perquè sigui entenedora. La finalitat és aconseguir que els infants siguin 

capaços de dur a terme les sessions sense l’ajuda del docent. Al llarg de totes les activitats 

intentaré partir sempre de la realitat més propera als infants, i fomentar així un clima familiar 

dins l’aula on tots puguin participar. Per aquest motiu penso que és una metodologia molt 

vàlida, perquè cada infant construirà el seu propi aprenentatge a partir de les experiències 

personals, la manipulació i el treball conjunt amb la seva parella. 

     A més, es pretén que l’alumnat vagi progressant amb els aprenentatges i, a partir de la base 

que es té, anar augmentant els seus coneixements i ampliant els continguts. La posada en 

pràctica de la tutoria entre iguals treballarà tres maneres d’adquirir l’aprenentatge: el primer 

serà mitjançant la manipulació i l’experimentació; el segon es basarà en la comprensió i la 

consolidació dels coneixements mitjançant tasques de lectura i raonament; i la darrera 

treballant amb les Noves Tecnologies de la Informació i  la Comunicació (NTIC). 

     Canals (2014) ens explica la importància de la manipulació al llarg de l’etapa educativa, no 

només als nivells inicials, sinó al llarg de l’Educació Primària i Secundària.  Per aquest motiu 

em semblà adient dedicar les 5 primeres sessions a aprendre manipulant, duent a terme 

tasques de la vida quotidiana, amb estris que podem trobar a casa.  

     Les sessions de la 5 a la 10 són les més representatives de la tutoria entre iguals ja que es 

treballa a partir de fitxes, les quals contenen problemes i activitats relacionades amb la unitat 

que es treballa, per la qual cosa escau una bona lectura i comprensió de les tasques que es 

presenten, directament relacionades amb el raonament matemàtic.  
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     Finalment de la sessió 10 a la sessió 14 es treballarà utilitzant les noves tecnologies, a 

partir d’activitats interactives, que serviran per reforçar i consolidar els coneixements 

adquirits al llarg de la tutoria entre iguals. El motiu pel qual decidí treballar amb les noves 

tecnologies fou gràcies als resultats obtinguts a la pràctica esmentada anteriorment per Young 

(2011).  

     La darrera sessió s’utilitzarà per avaluar el progrés i els continguts adquirits des que vàrem 

començar a treballar amb la tutoria entre iguals. Per extreure les conclusions d’aquesta 

pràctica, ho farem mitjançant l’avaluació diària que he anat fent sobre cada parella (alumnat,  

tutors i alumnat tutorat), fent ús de les autoavaluacions de la parella les quals anaven 

responent setmanalment, mitjançant la prova inicial i la prova final. Així doncs, es duran a 

terme utilitzant el qüestionari individual que completaren el darrer dia de pràctica i finalment 

a partir de les valoracions realitzades per les dues mestres de suport les quals avaluaren el 

meu treball i la tutora del grup- classe.  

5.4 Creació de parelles 

     Per realitzar l’arranjament dels alumnes no vaig voler basar-me en les notes de 

l’assignatura com alguns autors marcaven. Per tant, em vaig centrar en les argumentacions de 

Duran i Vidal (2004), i vaig preferir crear una prova inicial i, a partir d’aquesta i el criteri de 

la tutora del grup, crear les parelles. A més, aquesta prova inicial em marcava el punt de 

partida per començar des de la base que tenen establerta els infants.  

     Un cop realitzada la prova, vaig procedir a revisar-la; els infants tenien una bona base ja 

que el trimestre passat havien treballat aquesta unitat, tot i no assolir-la amb èxit, motiu pel 

qual vaig acordar incidir en aquesta unitat, amb el vistiplau de la mestra.  

     A causa del curt termini del qual disposava per a la realització d’aquesta posada en 

pràctica, vaig decidir crear parelles de tutor – tutorat que fossin permanents, és a dir que no 

s’intercanviessin els rols els uns amb els altres, per la qual cosa vaig procedir a ajuntar 

indistintament de si era nin o nina, ja que no he trobat un estudi que estableixi si és millor 

emparellar infants del mateix sexe o fer parelles mixtes. El criteri que vaig seguir fou que hi 

hagués una diferència de coneixement sobre aquesta unitat, on l’alumnat tutor tingués un 

major enteniment sobre aquest temari en particular que l’alumnat tutorat. 
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     Al ser 23 alumnes a l’aula, em sortiren un total d’11 parelles i em quedava un alumne sol, 

així que la tutora m’aconsellà ajuntar aquest alumne amb una parella de nivells similars entre 

ells. Alguna vegada va faltar un alumne, així que el grup format pels 3 alumnes passava a ser 

una parella de 2 i un d’aquests 3 ocupava el lloc de l’alumne que no havia pogut assistir a la 

sessió.  

5.5 Descripció de les sessions 

      La posada en pràctica de la tutoria entre iguals ha tingut una durada d’unes 15 sessions. 

Aquestes han anat entorn a la mateixa temàtica, la qual coincidia amb les unitats 11 i 12 del 

llibre de text de matemàtiques de 3r d’Educació Primària de l’editorial Anaya. 

      Totes les sessions han seguit la mateixa estructura, per tal que els infants interioritzessin la 

rutina de treball. Cada sessió tenia una durada d’uns 45 minuts, abans d’iniciar la sessió anava 

a la seva classe a recollir el grup corresponent, pujàvem a l’aula de suport educatiu allà on 

treballàvem al llarg de la sessió. Quan arribaven ja trobaven preparat el material necessari per 

dur a terme la sessió, que ja havia donat amb antelació a l’alumnat tutor, de manera que si no 

entenia alguna cosa disposaven de temps suficient per preguntar-m’ho. Seguidament, es 

col·locaven amb les seves respectives parelles i procedien a l’elaboració de les tasques. 

Passats 30 minuts, reflexionàvem sobre allò treballat al llarg de la sessió; un cop a la setmana 

ho feien mitjançant un qüestionari d’autoavaluació i la resta de la setmana compartíem 

opinions, comentaris, anècdotes, dubtes, etc. relacionats amb la sessió. 

Sessions de la 1 (21 d’abril de 2015) a la 5 (30 d’abril de 2015) 

Objectius 

 Estimar el pes, la llargària i la capacitat de diferents objectes. 

 Saber quin estri utilitzar en funció del que hagi de mesurar. 

 Diferenciar balança i bàscula. 

 Ser capaç de mesurar amb diferents instruments.  

Competències bàsiques de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears, Conselleria 

d’Educació i Cultura, 2009-2010) 

A més de la competència matemàtiques se’n treballaren d’altres al llarg d’aquestes sessions.  

 La competència en comunicació lingüística, ja que constantment s’han de comunicar 

amb els companys, més concretament amb la parella de treball, per la qual cosa han 

de predominar els aspectes discursius, socials, lingüístics i sociolingüístics.  
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 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic, fou treballada a l’hora 

de valorar i aplicar el pensament cientificotècnic, a més també s’utilitzà al posar en 

pràctica els processos propis de l’exploració científica.  

 Competència social i ciutadana, s’utilitzà al fer ús del judici ètic i moral a l’hora de 

prendre una determinació. 

 Competència per aprendre a aprendre, és una de les més treballades, ja que consisteix 

en prendre consciència de les pròpies capacitats i tenir decisió per superar els 

obstacles, d’aquesta manera s’adquireix autonomia quan l’aprenentatge.  

 Autonomia i iniciativa personal, consisteix en l’autoconcepte d’un mateix, el qual es 

treballà mitjançant l’adquisició de valors i actituds subjectives tan important a l’hora 

de treballar amb els companys.     

Material 

Al llarg d’aquestes cinc sessions s’empraren molts objectes de cuina per relacionar les 

tasques amb treball de la vida domèstica: objectes com ara botelles de diferents magnituds, 

tassons, llaunes, regle, metre, balança, bàscula i aliments com ara taronges, llet, xocolata, 

sucre, farina, entre altres.  

Desenvolupament de les sessions 

Vaig crear diferents estacions, per tal que cada parella en treballés una per dia; d’aquesta 

manera, al finalitzar la quinta sessió, l’alumnat tutor i tutorat haurien passat per cada una de 

les estacions. Els alumnes que abans de finalitzar la sessió ja havien acabat les activitats, els 

oferia un seguit de tasques d’ampliació per tal d’aprofitar el temps i no avançar a les altresd 

parelles ja que, d’haver estat així, els grup s’haguessin descompensat. Abans de finalitzar les 

sessions férem a mode de reflexió un breu discurs sobre allò après i treballat al llarg de la 

classe o, per altra banda, realitzaven un qüestionari en parelles, que els servia per agafar 

consciència del progrés que anaven superant com a parella (veure annex 1). 

Conclusions 

Aquestes sessions foren les més divertides, gràcies a la motivació dels infants vàrem poder 

obtenir una lliçó d’aprenentatge, ja que anaven adquirint el coneixement amb força plasticitat 

mental. Molts dels infants no havien treballat mai amb instruments  en la unitat de mesura, en 

la qual, la manipulació juga un paper rellevant. A l’hora de cuinar, realitzar tasques de 

bricolatge i, en general, càlculs matemàtics que trobem en situacions quotidianes, necessitem 

saber com actuar, i poder aprofitar els aspectes que s’hagin treballat a l’escola. 
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Sessions de la 5 (5 de maig de 2015) a la 10 (14 de maig de 2015) 

Objectius 

 Conèixer i saber utilitzar les unitats de longitud, pes i capacitat. 

 Adquirir consciència de les abreviacions de les unitats de mesura.  

 Escollir la unitat més adequada per mesurar cada objecte.  

 Calcular a ull el pes o la capacitat aproximada d’alguns objectes. 

 Resoldre problemes relacionats amb unitats de longitud, massa o capacitat.    

Competències bàsiques de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears, Conselleria 

d’Educació i Cultura, 2009-2010) 

La competència més treballada fou la matemàtica, a més d’aquesta se n’elaboraren d’altres. 

 Es tingué molt present la competència en la comunicació lingüística, tant per 

fomentar vincles constructius mitjançant la conversa, com per comprendre i analitzar 

la informació obtinguda.  

 Competència social i ciutadana, es fomentà a l’hora de compartir opinions 

pensaments o raonaments, valorant els judicis dels companys.  

 Competència per aprendre a aprendre, fou la base de l’autoconsciència, l’esperit de 

superació i el desenvolupament de tàctiques que facilitin l’enteniment i el raonament. 

Simbolitzà el saber demanar ajuda quan ho necessitaven. 

 Autonomia i iniciativa personal, va ser essencial l’empatia, a l’hora de donar 

raonaments i dialogar amb els companys.   

Material 

El material emprat al llarg d’aquestes cinc sessions foren únicament tasques en format fitxa.  

Desenvolupament de les sessions 

L’alumnat tutorat havia de realitzar la fitxa, amb el suport i l’ajuda del seu company, amb la 

tranquil·litat i confiança de demanar ajuda quan trobessin un obstacle per poder realitzar la 

tasca.  

Un cop finalitzades les activitats ambdós corregien la fitxa, esmentaven i raonaven els 

possibles errors que haguessin pogut tenir. Abans de concloure les sessions dúiem a terme 

una breu reflexió sobre les tasques més dificultoses, on els infants podien donar les seves 

opinions i expressar els seus sentiments (veure annex 2). 

Conclusió 

Aquestes tasques foren les més monòtones, però a la vegada necessàries, ja que tingueren un 

paper molt important en la comprensió lectora de les activitats i la cooperació entre els 
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estudiants.  

Al llarg de les sessions anteriors, havien realitzat els exercicis de forma més visual, mentre 

que en aquestes es tractava de tenir en compte el raonament abstracte. Per tant suposà un 

esglaó més a superar pels infants, ja que el fet d’haver d’imaginar la situació resulta més 

costosa i embullosa. Per aquest motiu inicialment havien de realitzar una lectura profunda.  

 

Sessions de la 10 (19 de maig de 2015) a la 14 (28 de maig de 2015) 

Objectius 

 Efectuar canvis d’unitats de mesura.  

 Escollir la unitat més adequada a l’hora de mesurar. 

 Saber quin instrument utilitzar en funció del que hagi de mesurar.  

 Resoldre problemes relacionats amb unitats de longitud, massa o capacitat.    

Competències bàsiques de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears, Conselleria 

d’Educació i Cultura, 2009-2010) 

Les competències que es treballaren tractaven continguts matemàtics, per la qual cosa trobem 

de fons la competència matemàtica, a més de complementar les sessions amb diverses 

competències.  

 Competència en comunicació lingüística, es treballà a l’hora d’interpretar la realitat a 

partir de les activitats i a l’argumentar els seus criteris front una tasca. 

 La competència digital i tractament de la informació, fou la protagonista d’aquestes 

sessions, aprofitant la utilització de les TIC per consolidar els coneixements.  

 Competència per aprendre a aprendre, va ser molt important per acceptar els 

desencerts i instruir-se’n, però sobretot per aprendre amb i dels companys.  

 L’autonomia i iniciativa personal fou imprescindible a l’hora de crear nous 

plantejaments, els quals anteriorment havien estat concebuts de manera errònia.   

Material 

Feren ús d’un ordinador portàtil per parella, auriculars, accés a la xarxa i en alguna sessió 

feren ús de fitxes.  

Desenvolupament de les sessions 

Per dur a terme aquestes sessions els infants havien de seguir les instruccions que trobaven a 

la pissarra, les quals els portaven fins a la tasca a realitzar. 

 Les activitats interactives les portaven a terme els alumnes tutorats, amb el suport de 

l’alumne tutor. Per la qual cosa abans d’escollir l’opció correcta havien d’argumentar-ho, ja 
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que un cop seleccionada l’opció, immediatament es feia la correcció. 

Un altre tipus de sessió que es dugué a la pràctica amb l’ajuda de les TIC fou la visualització 

d’un vídeo. Un cop vist el vídeo, havien de procedir a respondre diverses qüestions 

relacionades amb el contingut del vídeo.   

Com sempre, abans de donar la sessió per finalitzada deliberàvem sobre les opinions, 

dificultats o desacords que els haguessin sorgit al llarg de la sessió, i un cop a la setmana 

substituíem aquesta posada en comú per efectuar un qüestionari entre els dos membres de la 

parella (veure annex 3). 

Conclusió  

La primera sessió fou la més complicada, ja que no estaven acostumats a treballar amb els 

ordinadors, per la qual cosa es mostraven més eufòrics i els costava concentrar-se. Per això, 

realitzaven les activitats de manera impulsiva, sense raonar massa sobre el contingut de les 

mateixes; però cada sessió va anar millorant al mateix temps que les habilitats a l’hora 

d’utilitzar l’ordinador. Aquestes tasques ens serviren per reforçar tots els continguts treballats 

al llarg de la tutoria entre iguals. 

 

Sessió 15 (29 de maig de 2015) 

Objectius 

 Realitzar canvis d’unitats. 

 Comparar diferents mesures.  

 Relacionar objectes amb la seva unitat de mesura. 

 Ser capaç de resoldre problemes relacionats amb les mesures de longitud.  

Competències bàsiques de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Educació i 

Cultura, 2009-2010) 

Tot i avaluar la competència matemàtica altres es veren involucrades amb la tasca 

d’avaluació.  

 Competència de comunicació lingüística, fou necessària per respondre de manera 

adequada i coherent la tasca d’avaluació.  

 Autonomia i iniciativa personal, necessitaren la confiança i autoestima per dur a 

terme la darrera sessió de la tutoria entre iguals. Per tal d’escollir amb criteri i 
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desenvolupar correctament les activitats.  

Material 

Qüestionari i fitxa d’avaluació. 

Desenvolupament de la sessió 

La darrera sessió, en la qual es duia a terme la posada en pràctica de la tutoria entre iguals, va 

estar dividida entre la realització d’una fitxa d’avaluació i d’un qüestionari, que havien 

d’emplenar de manera individual i totalment sincera sobre l’experiència de la tutoria entre 

iguals. (veure annex 4) 

Conclusió 

Aquesta sessió la vaig utilitzar per concloure l’avaluació d’aquesta metodologia de treball. 

Els resultats obtinguts em sorprengueren molt gratament, ja que diversos alumnes, van 

mostrar unes millores significatives gràcies a aquesta manera de treballar. En general les 

qualificacions obtingudes foren molt positives respecte a la prova inicial que vaig realitzar-

los el 20 d’abril de 2015.  

5.6 Avaluació 

     A l’hora de realitzar l’avaluació de la tutoria entre iguals he tingut en compte diferents 

aspectes, alguns a nivell individual, a gran grup i d’altres en parella. 

 Pel que fa al grup – classe, he tingut present el procés gradual que han anat mostrant 

els alumnes, des de la prova inicial fins a la prova final d’avaluació. Ambdues 

realitzades a nivell individual, però també avaluades de forma global. A més d’aquests 

tests, he anat anotant les conclusions que n’extreia de cada sessió, amb les quals he 

pogut observar pas a pas la millora soferta.  

 L’avaluació de les parelles l’han realitzada ells mateixos, cada setmana, emplenant un 

qüestionari (veure annex 5), el qual els feia reflexionar sobre allò treballat al llarg de 

les sessions, i els feia conscients dels seus avanços o per contra dificultats. Per altra 

banda, els oferia l’oportunitat d’expressar com se sentien treballant en parella, què és 

el que ha funcionat i què és el que s’hauria de millorar.  

A més de donar la seva opinió sobre les sessions, també vaig demanar-los quins 

aspectes destacarien i per contra quins caldria modificar per tal de millorar-les.  

Cal tenir en compte que la prova constant del treball queda plasmada en totes i cada 

una de les sessions que duguérem a terme, ja que un cop finalitzada la tasca s’havien 
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d’autocorregir, d’aquesta manera ells mateixos agafaven consciència dels seus errors i 

dels seus èxits.  

 L’avaluació individual la trobem, com he dit al principi, a la prova inicial (veure annex 

6), la qual m’oferí el punt de partida per poder començar a treballar. A més, a 

l’avaluació final que realitzaren el darrer dia de la posada en pràctica. Aquestes dues 

sessions han estat les úniques en les quals han treballat de manera individual, sense la 

tranquil·litat de tenir el suport d’un company.  

     De la mateixa manera vull esmentar que l’avaluació que s’ha portat a terme no tenia cap 

pes sobre la nota global de l’assignatura, simplement m’ha servit a mi per extreure les 

conclusions d’aquesta pràctica.   

     Vaig comentar-li a la tutora del grup la millora que havien sofert els nins i nines des del 

principi fins que acabàrem la tutoria entre iguals i que si volia tornar a qualificar d’alguna 

manera les dues unitats treballades al trimestre anterior, en les quals no havia obtingut bons 

resultats, seria una bona manera de motivar-los per la bona tasca realitzada. Però a causa de la 

manca de temps no ho pogué dur a terme i per aquest motiu les qualificacions obtingudes no 

repercutiren sobre les qualificacions dels estudiants.  

5.7 Aspectes positius i aspectes negatius de la tutoria entre iguals  

     A continuació exposaré els beneficis i les limitacions que m’he trobat mentre duia a terme 

la tutoria entre iguals. 

 Aspectes positius de la posada en pràctica de la tutoria entre iguals 

o Els alumnes estaven més motivats a l’hora de treballar.  

o Els aprenentatges i conseqüentment les qualificacions dels infants han millorat 

respecte a la unitat treballada. 

o La confiança entre els nins i nines ha augmentat, per la qual cosa s’aconseguí 

un ambient més comunicatiu a l’aula. 

o El fet d’autoavaluar-se suposa que parin més atenció en la tasca que estan 

duent a terme. 

o L’aprenentatge fou mutu, no només de cara als alumnes tutorats.  

o La seva confiança i l’autoestima augmentà gràcies a l’obtenció de progressos 

en funció del treball dut a terme. 

o Començaren a valorar la importància del treball en equip. 
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o L’expressió oral fou la més treballada, ja que és de gran importància per 

aconseguir un aprenentatge integral.  

 Aspectes negatius de la posada en pràctica de la tutoria entre iguals 

o No totes les activitats sortiren tal i com s’havien planejat.  

o Les sessions requereixen estar molt estructurades, per tal que quedin molt 

clares les pautes a seguir.  

o Dos alumnes no es van sentir còmodes amb la parella que se li havia adjudicat, 

per la qual cosa vàrem haver de modificar-les.  

o Vaig haver d’anar molt en compte a no desigualar els ritmes dels dos grups, 

perquè un grup finalitzava abans les tasques que l’altre grup, per la qual cosa 

vaig haver de crear material d’ampliació per poder treballar les mateixes 

tasques alhora amb els dos grups.  

5.8 Opinió de les tutores 

     Al llarg de la posada en pràctica de la tutoria entre iguals, varen seguir-me de ben a prop 

les dues mestres de suport del centre i la tutora de la classe de 3r, grup que em va oferir 

l’oportunitat d’experimentar la tutoria entre iguals.  

     M’interessava la seva opinió sobre el treball realitzat amb els infants, ja que amb els seus 

comentaris em podrien ajudar a saber com es percep el treball realitzat des de fora. Vaig 

demanar-los un seguit de qüestions, entre les quals una crítica constructiva per tal de poder-lo 

millorar de cara al futur (Vegeu annex 7). 

A continuació exposaré les opinions de les tres docents a tall de resum. 

 Tutora del grup de 3r, mai havia realitzat la tutoria entre iguals, però li va semblar 

molt interessant i factible, per la qual cosa pensa posar-la en pràctica de cara al 

següent curs. Tot i que fou ella qui em proposà treballar desdoblant els grups per 

poder treballar aspectes que no li eren possibles en gran grup, per una part li ha 

resultat agredolç, ja que no ha pogut acudir tan com li hagués agradat a observar com 

treballaven els seus alumnes amb la tutoria entre iguals. A més va comentar que havia 

notat una milloria a nivell de cooperació entre els alumnes i sobretot en les 

qualificacions en l’àrea de matemàtiques.  

 Mestra de suport (A), ella sí havia treballat abans amb aquesta metodologia de treball, 

la qual defineix com a molt motivadora per als infants, i de la qual poden aprendre 
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cooperant entre el grup d’iguals. La crítica constructiva que em va fer fou que les 

parelles han de tenir un element de connexió, com ara la compatibilitat de caràcters 

(fa referència als alumnes que vàrem haver de tornar a emparellar). Però considera 

que ha estat una activitat molt engrescadora i ha afavorit l’aprenentatge dels 

continguts de l’àrea de matemàtiques.  

 Mestra de suport (B), a l’igual que la mestra anterior també ha treballat amb la tutoria 

entre iguals; és més, puntualment la duu a terme a les sessions d’informàtica amb els 

alumnes de 2n d’Educació Primària. Considera que és una eina metodològica molt 

favorable per l’alumnat i molt útil per descarregar feina a les tutores. La crítica 

constructiva que em va fer és de cara a un futur, on he de tenir en compte que si 

s’utilitza molt sovint aquesta modalitat de treball, els alumnes poden cansar-se. Per 

tant es tracta de compaginar diverses maneres d’atendre a l’alumnat.   

5.9 Conclusions 

     Abans de posar en pràctica la tutoria entre iguals, estava indecisa, ja que no coneixia ni el 

centre ni els infants amb els quals hauria de treballar al llarg d’aquestes sis setmanes.  

     Però el que més em preocupava era el fet de crear les parelles sense tenir un vincle amb els 

nins i nines que em guiés per saber com ajuntar-los. El 20 d’abril de 2015 fou el meu primer 

dia de pràctiques i també va ser el dia que inicià el projecte que tenia en ment, la tutoria entre 

iguals. Vaig acudir a l’aula de 3r d’Educació Primària, vaig presentar-me i a continuació vaig 

demanar-los si algú sabia que era la tutoria entre iguals. Tragueren les seves conclusions, però 

cap d’ells encertà, per la qual cosa vaig procedir a explicar-los en què consistiria el treball que 

volia dur a terme amb ells. L’alumnat es van entusiasmar molt pel fet de treballar colze amb 

colze amb un company de l’aula. Per guiar-me sobre el nivell dels infants pel que fa a les 

unitats que treballaríem, i sobretot per saber com emparellar-los, vaig comentar-los que 

havíem de realitzar una prova, que contestessin tot el que sabessin però que no es 

preocupessin si no ho sabien perquè no era un examen, ni els afectaria en les qualificacions la 

nota que obtinguessin.  

     Un cop corregides les proves, vaig anar relacionant indistintament del sexe els alumnes, en 

funció de les respostes realitzades a la tasca. Jo era conscient que no eren resultats molt 

fiables, per la qual cosa vaig mostrar-li l’esquema de parelles que havia creat a la tutora 

perquè em digués si era coherent i quins canvis li semblaven adients. 
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     El dia següent ja vàrem començar a treballar amb les activitats de caire manipulatiu. Es 

varen divertir molt, però quan vàrem fer la reflexió abans de finalitzar la sessió, dos alumnes 

em varen comentar que no se sentien còmodes treballant amb la seva parella. Per aquest 

motiu, vaig parlar amb la tutora per saber amb qui podrien congeniar, vàrem solucionar aquest 

problema i no tornàrem a tenir conflictes amb els membres de les parelles. Aquesta situació 

em preocupà a causa de la meva mala elecció pel fet de no conèixer els infants, però a la 

vegada em va fer sentir molt bé, ja que gairebé fora conèixer-los varen tenir la valentia i 

confiança per contar-me que se sentien incòmodes, situació en la qual hi vàrem posar solució 

ràpidament.  

Tan les docents com els infants coincideixen en que quan adquiririen més coneixements 

fou al llarg de les 5 primeres sessions, gràcies a la motivació i dinàmica de les activitats que 

havien de dur a terme. Les sessions on treballaren amb fitxes i les TIC foren més monòtones, 

però necessàries per consolidar i reforçar els aprenentatges adquirits anteriorment.  

     En general m’emporto molt bones sensacions del treball realitzat, i de la resposta dels 

infants cap a mi i front aquesta nova manera de treballar per ells. A més, m’emporto dins la 

motxilla els consells i les modificacions a tenir en compte de cara al futur, els quals, si poso 

en pràctica, segur que em serviran de profit. 

  

 

6. Conclusions 

     Gràcies a la creació d’aquest treball he pogut contemplar com de forma gradual s’ha anat 

donant major importància no només a la diversitat i inclusió de l’alumnat, sinó també al 

treball cooperatiu, aprofitant al grup d’iguals com a font d’aprenentatge. M’ha ajudat a 

descobrir que la tutoria entre iguals no és una metodologia nova de treball, ja que va ser usada 

des de molt temps enrere per suplir la falta de docents.  

     He après que ajuntar un seguit d’alumnes i manar-los una tasca conjunta, no suposa que es 

creï un aprenentatge cooperatiu. Per aconseguir aprendre treballant amb el grup d’iguals escau 

una gran planificació i programació, la qual al ser aplicada generi aprenentatge. Tota aquesta 

consciència tot i haver estat treballada al llarg del grau en diverses assignatures ha estat 

mitjançant el treball autònom i pràctic quan l’he consolidada.  
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Un dels referents a l’hora de crear el treball de fi de grau ha estat David Duran, autor destacat 

tan a nivell nacional com internacional, gràcies al treball i investigacions dutes a terme.  Al 

llarg del grau havia tingut l’oportunitat de consultar diferent articles sobre aquest autor, però 

no havia aprofundit en les seves investigacions de la manera que he pogut fer-ho amb aquest 

treball. 

     La posada en pràctica de la tutoria entre iguals m’ha ajudat a descobrir nous instruments 

d’inclusió, els quals tenim a l’abast i no sempre són aprofitats com cal. Estic molt satisfeta 

amb el treball realitzat, tot i les hores de preparació i el temor de si sortiria tal i com havia 

planejat, he gaudit molt d’aquesta experiència, però sobretot he aconseguit donar a conèixer 

aquesta metodologia de treball a diferents docents del centre, ja que no fou senzill trobar un 

mestre el qual estigués disposat a donar-me l’oportunitat de dur a la pràctica aquesta 

metodologia de treball. La majoria d’ells eren reticents a l’entrada d’un altre docent dins 

l’aula, ja que a més de sentir-se incòmodes no ho consideraven factible. Però una vegada van 

veure en què consistia la tutoria entre iguals i tots els beneficis que aportava, es van penedir 

de no haver aprofitat l’oportunitat que se’ls brindava.  

     Els objectius que em vaig marcar a l’inici del treball de fi de grau anaven directament 

relacionats amb l’adquisició d’aprenentatge mitjançant la realització i posada en pràctica del 

treball cooperatiu, per la qual cosa em produeix una gran satisfacció haver complert amb 

aquests.  

     He pogut observar com el mestre de suport és tractat de diferent manera depenent de la 

concepció que es tingui d’ell i la seva tasca. Per la qual cosa he reflexionat sobre el treball de 

conscienciació que molts docents necessiten, ja que per aconseguir un canvi educatiu i 

progressar cap a la millora és necessari un canvi de mentalitat i sobretot actuar per 

aconseguir-lo. 

     A nivell personal m’he sentit molt agraïda i recolzada al llarg d’aquesta posada en pràctica, 

tant la tutora de l’aula i els infants com les dues mestres de suport del centre m’han 

acompanyat al llarg d’aquest camí, el qual ha conclòs com un curt però intens trajecte. Perquè 

he pogut passar d’investigar i treballar amb diferents casos a crear-ne un de propi, obra que 

m’omple d’orgull, ja que cada cop em trobo més a prop d’aconseguir el somni de ser mestra.  

     Per concloure amb el treball de fi de grau considero necessari remarcar els bons resultats 

obtinguts mitjançant la tutoria entre iguals, pràctica realitzada amb l’alumnat de 3r 
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d’Educació Primària del CEIP Inspector Joan Capó. Desitjo que aquesta metodologia de 

treball sigui més utilitzada de cara a un futur proper, gràcies als beneficis i avantatges que 

aporta front els pocs recursos necessaris per portar-la a terme.   
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8. Annexos 

8.1 Annex 1: sessió manipulativa  

3. Ves provant d’omplir amb la botella d’aigua tots els recipients i anomena a quins d’ells hi 

cap menys d’1 litre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena els recipients de major a menor depenent de la quantitat d’aigua que hi cap:  
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- Suma el total de L i cl que mesuren tots els recipients junts: 

- Els recipients que has mesurat amb litres (L) passa’ls a centilitres (cl) i els recipients 

que has mesurat amb centilitres (cl) passa’ls a mil·lilitres (ml).  

 

8.2 Annex 2: sessió de lectura i raonament 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dibuixa i escriu l’escala amb les unitats de capacitat : 

 

 

 

 

2. A una garrafa de 8L, quants de quarts de litre hi ha en total? 

 

 

 

3. Relaciona cada objecte amb la seva capacitat: 

   

       

      (1 / 4 ) un quart de Litre 

 

 

 

 

    ( 1 / 2) Mig Litre 

 

 

 

 

     1 Litre 

 

 

 

 

    5 Litres   

 

 

 

 

Nom: 

 

Data: 

1 

2 

3 

4 
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4. Quantes botelles de Mig litre necessitarem per omplir una gerra d’1 Litre? 

 

 

5. Relaciona cada capacitat amb el seu recipient:  

 

 

 

 

 

 

 

50 Litres              400000 Litre   28 centilitres  

 

1. Relaciona les capacitats amb el seu valor corresponent: 

 

83 decilitres       90 centilitres 

   2 Litres         830 mil·lilitres 

9 Litres      90 decilitres 

 83 centilitres       830 centilitres 

 9 decilitres       90 mil·lilitres 

 9 centilitres       200 centilitres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 
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8.3 Annex 3: Sessió utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8 
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8.4 Annex 4: Fitxa d’avaluació i qüestionari 

 

Aquesta fou la prova d’avaluació que realitzaren per comparar els aprenentatges adquirits al 

llarg de la tutoria entre iguals.  

 

Nom: 

 

Sobre quin tema creieu que tracten les següents activitats? T’agrada aquest tema? 

 

1. Passa les següents mesures de longitud a mm (mil·límetres): 

a) 2,5 m  

b) 100 cm 

 c) 8 dm 5 cm 

 

2. Quin recent nascut pesa més? 

  

 

 

 

3. Relaciona: 

Aigua necessària per omplir una piscina   mil·lilitres  

Aigua per omplir un biberó      centilitres 

Aigua per omplir un tap de botella     centilitres 

Líquid per omplir una llauna de refresc     litres 

 

 

 

4. Na Carla, en total té 800 centímetres de corda, pinta 1 metre de color vermell, 300 

centímetres de color blau. Quants centímetres li queden per pintar de color groc? 

 

Andreu Coloma Josep 

4 kg 4000 g 450 dg 

9 
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Qüestionari alumnes tutors: 

 

Alumne/a tutor/a: 

 

- Creus que es vera que s’aprèn ensenyant? 

a)  Si                    b) No 

Per què? 

 

- Quines avantatges té que el tutor sigui un alumne i no un mestre? 

Utilitza paraules més clares per explicar les coses.  

Posa exemples que s’entenen més. 

Ha après al mateix temps que tu i per això recorda el que li va costar més aprendre. 

Quan tens un dubte ho explica millor que un mestre 

 

- La tutoria entre iguals m’ha servit per: 

Aprendre a posar-me en el lloc de l’altre 

Millorar la meva comunicació amb els companys de classe 

Perdre vergonya 

Reconèixer que m’he equivocat 

 

 

- Aquestes classes m’han ajudat a: 

Entendre millor els problemes de matemàtiques 

Saber pesar amb una bàscula i una balança  

Conèixer les diferències entre 1/2 litre i 1/4 de litre 

Saber quan hem d’emplear el kilòmetre, el metre o el centímetre 

 

Qüestionari alumnes tutorats: 

Alumne/a tutorat/da 

- Creus que s’aprèn amb un company de classe? 

a) Si   b) No 

Per què? 
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- Quines avantatges té que el tutor sigui un alumne i no un mestre? 

Utilitza paraules més clares per explicar les coses.  

Posa exemples que s’entenen més. 

Ha après al mateix temps que tu i per això recorda el que li va costar més aprendre. 

Quan tens un dubte ho explica millor que un mestre 

 

- La tutoria entre iguals m’ha servit per: 

Aprendre a posar-me en el lloc de l’altre 

Millorar la meva comunicació amb els companys de classe 

Perdre vergonya 

Reconèixer que m’he equivocat 

 

- Aquestes classes m’han ajudat a: 

Entendre millor els problemes de matemàtiques 

Saber pesar amb una bàscula i una balança  

Conèixer les diferències entre 1/2 litre i 1/4 de litre 

Saber quan hem d’emplear el kilòmetre, el metre o el centímetre 

 

 

 

 

 

8.5 Annex 5: Autoavaluació setmanal 

 

Qüestionari setmanal a completar en parella.  

Nom: 

Data: 

 

1. Has après més coses de les que sabies amb aquestes sessions? 

 

 

2. Què trobau d’aquesta manera de fer feina en parelles? 
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3. L’alumne que fa de tutor aprèn ensenyant al seu company? 

 

 

4. Vos agraden aquestes classes? 

 

 

5. Què heu après amb aquestes sessions? 

 

 

6. Què canviaríeu d’aquests activitats o de les sessions? 

 

 

7. Trobau que l’alumne tutorat ha millorat des del primer dia que vam començar a fer 

aquestes classes? 

8.6 Annex 6: prova inicial 

 

 

 

 

 

1. Marca amb cm si l’objecte es mesura amb centímetres o amb m si es mesura amb 

metres.  

 

- La llargària d’un llapis  - Una motxilla 

- Un camió              - Una casa 

- Un llibre      - Una sabata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i congom: 
Data: 
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2. Què mesurem amb cada un d’aquests instruments? 

       
 

 

 

 

 

 

 

3. Què pesen més, 6 kg de ferro o 6 kg de farina? 

 

 

 

 

 

4. Relaciona cada preu amb el producte que li correspon: 

 

 

   

  

 

 

 

 1€  7.000€  50€    20€   

5. Quants de metres mesura hi ha des den Marc fins a l’estadi? 

 

 

 

 

8.7 Annex 7: qüestionari tutores 

 

Qüestionari a respondre per les docents. 

 

1.Què opines sobre la tutoria entre iguals? 

 

 

 

2.L’has duta a terme alguna vegada? 

 

 

100m 

50 

m 

  150m 

10 11 12 13 

14 
15 16

44 
17 

18 
19

8 
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3.A mode de crítica constructiva, quins són els errors o inconvenients que has observat al 

llarg de la pràctica de la tutoria entre iguals? 

 

 

4.Quines modificacions hi inclouries? 

 

 

5.Consideres que ha ajudat als alumnes amb el seu aprenentatge? Si és així quines millores 

has observat?  

 

 

8.8 Annex 8: Enllaços web d’on he extret les imatges  

Enllaços web per a la creació de les fitxes de la tutoria entre iguals. 

1. https://www.ulabox.com/producto/solan-de-cabras-agua-garrafa-5-l/2651 

2. http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-jarra-del-zumo-

de-naranja-image12337175 

3. http://www.sedovin.com/producto.php/PACK-24-BOTELLA-COCA-COLA-

200ml/327 

4. http://www.chicco.es/productos/8/05/86/64/00/80/94/8058664008094.html 

5. http://gresimodel.es/ 

6. http://www.doblevela.com/index.php?main_page=product_info&products_id=313 

7. http://www.sobekmedia.net/muestrasobjetos3d/muestraobjeto3d1.htm 

8. Mundo primaria. (2003). Portal de juegos educativos y didácticos para niños de 

Primaria. Madrid: Grupo Gesfomedia S.L. Recuperat de: 

http://www.mundoprimaria.com/ 

9. http://jmuncan53.blogspot.com.es/2014/03/magnitudes-y-unidades-masa-

capacidad.html 

10. http://www.imagui.com/a/dibujo-del-metro-para-medir-T6epGE7kE 

11. http://leonorprofesora.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.html 

12. http://www.paradishop.com/jarra-medidora-de-cristal-pirex-1l.html 

13. http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1859783 

14. http://www.fondos10.net/fondos-de-pantalla-de-vehiculos/coche-deportivo-2-

wallpapers-25488 

15. http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/1050100/mot/Auriculares_rosas/lis

tado 

16. http://www.roiser.es/catalogo_productos.php?id=5 

https://www.ulabox.com/producto/solan-de-cabras-agua-garrafa-5-l/2651
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-jarra-del-zumo-de-naranja-image12337175
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-jarra-del-zumo-de-naranja-image12337175
http://www.sedovin.com/producto.php/PACK-24-BOTELLA-COCA-COLA-200ml/327
http://www.sedovin.com/producto.php/PACK-24-BOTELLA-COCA-COLA-200ml/327
http://www.chicco.es/productos/8/05/86/64/00/80/94/8058664008094.html
http://gresimodel.es/
http://www.doblevela.com/index.php?main_page=product_info&products_id=313
http://www.sobekmedia.net/muestrasobjetos3d/muestraobjeto3d1.htm
http://www.mundoprimaria.com/
http://jmuncan53.blogspot.com.es/2014/03/magnitudes-y-unidades-masa-capacidad.html
http://jmuncan53.blogspot.com.es/2014/03/magnitudes-y-unidades-masa-capacidad.html
http://www.imagui.com/a/dibujo-del-metro-para-medir-T6epGE7kE
http://leonorprofesora.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.html
http://www.paradishop.com/jarra-medidora-de-cristal-pirex-1l.html
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1859783
http://www.fondos10.net/fondos-de-pantalla-de-vehiculos/coche-deportivo-2-wallpapers-25488
http://www.fondos10.net/fondos-de-pantalla-de-vehiculos/coche-deportivo-2-wallpapers-25488
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/1050100/mot/Auriculares_rosas/listado
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/1050100/mot/Auriculares_rosas/listado
http://www.roiser.es/catalogo_productos.php?id=5
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17. http://www.gsmspain.com/foros/h1248611_Compra-Venta-Otros-Otros_Pantalon-

Sudadera-Adidas.html 

18. http://www.imagui.com/a/nino-dibujo-a-color-ioebge7rB 

19. http://es.clipartlogo.com/premium/detail/soccer-stadium_78936115.html 

 

http://www.gsmspain.com/foros/h1248611_Compra-Venta-Otros-Otros_Pantalon-Sudadera-Adidas.html
http://www.gsmspain.com/foros/h1248611_Compra-Venta-Otros-Otros_Pantalon-Sudadera-Adidas.html
http://www.imagui.com/a/nino-dibujo-a-color-ioebge7rB
http://es.clipartlogo.com/premium/detail/soccer-stadium_78936115.html

