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TALLER DE FORMACIÓ DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL ( 3 ): 

“L'acció tutorial en el batxillerat i la seua projecció en la Universitat. 

Recursos personals"  

 

Presentació.  

 L'EEES ha provocat l'anàlisi i adaptació dels plans d'estudi en funció d'un 

model de competències que té dos vessants: les professionals o específiques de 

cada grau, i les generals o transversals, comuns a tots els graus però tenen més o 

menys càrrega, més o menys importància, segons la branca de coneixement què 

es tracte o el grau mateix. 

  Des de la versió inicial TUNING fins als desenrotllaments que ha fet cada 

universitat, s'observen competències generals relacionades amb l'aprenentatge, 

les habilitats socials i comunicatives, el treball en equip, la convivència, les noves 

tecnologies, les llengües, la iniciativa i l'esperit emprenedor. 

 Per la seua banda, en l'ESO, el model de competències bàsiques també ha 

implicat una obertura de la majoria de les distintes àrees a habilitats fins ara 

postergades a determinats cursos i matèries o a l'àmbit, més o menys voluntari, de 

l'acció tutorial i l'orientació. Així, la competència social i ciutadana, la d'aprendre a 

aprendre, i la d'autonomia i iniciativa personal han “botat” de la tutoria a l'aula 

ordinària, encara que no estiga del tot generalitzat en la pràctica. 

 No obstant això, com no s'ha seqüenciat l'adquisició d'estes competències 

en nivells creixents, l'acció tutorial continua ajudant, inclús des de la perspectiva 

d'eixos que plantejava la LOGSE, a construir en cada curs aquelles competències 

que no queden prou abordades des de les àrees. 

 Pot ser que açò ocórrega també en la Universitat, que siga necessari que 

l'Acció Tutorial suplisca les carències d'un pla d'estudis que abandone el 

tractament d'algunes competències generals? En tot cas, el desenrotllament 

integral de la persona, l'orientació permanent i per a la vida (en totes les seues 

facetes- personal, familiar, educativa, professional,...) i l'atenció a les necessitats 



Taller de formació del PAT. UA  6 d’abril de 2011 
L’acció tutorial en el Batxillerat i la seua projecció en la Universidad. 
 

José Miguel Pareja Salinas 

cada moment definiran les tasques de la Tutoria en la Universitat, i en qualsevol 

etapa. 

 

Introducció.  

 

 Per a què servix l'acció tutorial? En general, en qualsevol etapa de 

l'educació, però, especialment en l'adolescència  (entre els 12 i els 20 anys) 

 Per a què ha de servir? 

 Què continguts, quins temes, hi ha o caldria tractar? 

 

En el batxillerat. 

 

Considerem la Tutoria com la columna vertebral sobre la qual s'articula el 

currículum. És a dir, que les assignatures són els grans blocs que ajuden a 

construir l'edifici personal, l'estructura dels quals, guia, disseny, planificació… és 

l'acció tutorial. En una sola hora d'anàlisi en grup de la informació sobre distintes 

carreres o estudis es pren un gran nombre de decisions sobre què estudiar, què 

no, com, quan, on i amb qui. Després passaran moltes hores estudiant una 

matèria o una altra, però tenint en compte les decisions que es van prendre en 

eixe xicotet instant, fa potser mesos, amb el tutor o l'orientador. Una situació 

semblant ocorre amb les tècniques d'estudi o les estratègies d'aprenentatge: 

s'usaran centenars de vegades en les distintes àrees i segurament es van treballar 

inicialment en tutoria. 

 

 No ens enganyem. Durant molts anys, l'acció tutorial en batxillerat, quan no 

s'havia eliminat l'hora de tutoria en grup, es cobria amb orientació acadèmica i 

tècniques d'estudi. L'alumnat es fartava a la segona sessió i es negava a passar 

l'any amb una hora a la setmana de “martiri”, cosa en què solia estar d'acord el 

tutor. Inclús ara, en molts instituts, el professorat cedix fàcilment a les peticions de 

l'alumnat de botar-se eixa hora, dedicar-la a estudiar per lliure o a preparar alguna 

prova específica de la PAU. Però no volem fer ací un catàleg de queixes sobre el 
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que pot ser i no és, sinó explicar el desitjable, la qual cosa es planifica i per què, 

per a tractar de donar continuïtat al procés. A veure si podem arribar des de 

l'Educació Infantil fins a l'eixida de les institucions educatives amb una mateixa 

idea, un mateix criteri, i distints plans, acords a les edats i les seues particularitats. 

 

Tot comença al final de l'ESO, en 4t, amb la realització d'un Quadern 

d'Orientació que tracta de ser un instrument per a ensenyar a prendre decisions 

vocacionals. Està organitzat i seqüenciat en els passos que Miguel de Guzmán o 

un altre matemàtic que aborde la resolució de problemes establiria: definició del 

problema (què fer al finalitzar l'ESO), recerca d'informació rellevant (en este cas, 

sobre les meues característiques, aptituds, interessos, motivacions, estils…; i 

sobre les alternatives possibles), anàlisi de riscos de les distintes opcions 

(conseqüències de cada una de les alternatives registrades), valoració-ponderació 

de cada una d'aquestes i, per fi, la decisió pròpiament dita. Quan l'alumne, 

l'alumna, trien cursar batxillerat apliquem un esquema de treball en tutoria basat 

en els següents eixos, idèntics als que s'han abordat en Secundària Obligatòria. 

 

 Eixos d'Acció tutorial: -Ensenyar i aprendre a ser persona 

     -Ensenyar i aprendre a conviure i comportar-se 

     -Ensenyar i aprendre a pensar 

     -Ensenyar i aprendre a prendre decisions 

 

 

1.-Ensenyar i aprendre a ser persona. 

 

 Aprenem a ser persones construint la nostra identitat, des del personal i el 

social. La identitat en el personal té components en l'autoestima i l'autoconcepte; 

en la construcció d'un projecte de vida, amb uns valors i principis de suport, amb 

elements vocacionals, professionals i laborals, amb criteris sobre la salut física, 

psicològica i social, amb un projecte familiar o no, … 

Autoestima i autoconcepte. Física, psíquica, acadèmica, social, etc. 
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 En l'ESO, en este eix s'aborda l'autoestima i autoconcepte  de l'adolescent, 

en totes les seues facetes. Són moments de molts canvis als quals no dóna temps 

a acostumar-se (altura, pits, pèl, grans, …) Este procés de “aprendre a voler-nos” 

no acaba als 15 anys, sinó que es perllonga fins passats els 20, i afecta no sols al 

físic, sinó a tots els aspectes de la persona: el psíquic, el social, l'acadèmic … En 

Batxillerat, per tant, estem molt preocupats i atents que l'alumnat diga coses com 

“no servisc per a res”, “no tindré amics”, etc. per a tractar de posar cada cosa en el 

seu lloc. És imprescindible este treball per a poder acabar amb èxit i afrontar la 

PAU amb garanties. Però no s'ha acabat, i els missatges amb expectatives 

negatives del professorat poden fer claudicar a xics i xiques davant de les 

dificultats normals de l'estudi universitari. Queda per construir tot l'entramat del 

professional i el laboral, de l'autoestima i autoconcepte en estos àmbits. 

 

Este apartat està relacionat amb els estils atributius. Molts problemes 

d'autoestima entronquen amb un estil atributiu extern i general: la culpa la tenen 

els altres, o les circumstàncies, i de tot el que em passa, sempre. Els missatges 

que ens dirigim han de contindre un estil atributiu intern i particular, per a poder 

canviar el que ocorre si jo canvie, algunes situacions que em passen a vegades.  

 

Projecte de vida personal i familiar. Vocació general, professional i laboral 

 

 Un altre concepte bàsic del capítol d'Ensenyar i aprendre a ser persona, 

potser el més complet i complex, és el de la construcció d'un projecte de vida 

personal. És difícil imaginar-nos, quan tenim 14 anys, com serem quan tinguem 30 

o 50, però sotmetem a eixe exercici a l'alumnat perquè comprenga que cal tindre 

perspectiva, il·lusions, esperances, projectes…amb els quals afrontar la vida, 

perquè no creiem que es tracte de viure com vaja eixint, ni tampoc de tindre-ho tot 

planificat, clar. En l'ESO s'elabora com un projecte acadèmic i professional difús a 

mitjà i llarg termini, que es concreta a estudiar un cicle formatiu de grau mitjà o un 

batxillerat. En batxillerat, en canvi, anem donant forma al projecte professional 
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amb l'elecció d'un cicle de grau superior o una carrera universitària, i introduïm 

altres conceptes, com el de mobilitat laboral o residencial, els canvis professionals 

en un món que va canviant…, que amplien les mires de l'alumnat, però afinen el 

seu projecte. Queda per aclarir un itinerari acadèmic que conduïsca a una 

professió concreta amb un perfil definit per a accedir al món laboral. 

 

Valors i principis 

 

 La dimensió ètica és una constant que ha d'estar present en totes les 

etapes educatives, i d'una manera especial en l'exercici professional. L'aclariment 

de valors s'ha iniciat en l'ESO, alhora que s'ha abordat la reflexió moral. En 

Batxillerat hem continuat treballant els dilemes morals ja que és en estes edats en 

què s'aconseguixen els nivells 3 (fer el que altres esperen de mi) i 4 (sistema 

social i consciència, compromís i responsabilitat) que definix Kholberg. Els 

superiors, 5 (contracte social) i 6 (principis ètics universals), no sempre arribem a 

aconseguir-los, per la qual cosa caldria insistir després dels 18 anys en els tres 

últims. 

 Un apartat especial que comencem a tractar en el Batxillerat és l'econòmic, 

tant en allò que s'ha relacionat amb l'obtenció de recursos com en l'organització de 

la despesa. Treballar i estudiar comença a ser un binomi habitual en els estudiants 

i ho parlem com un valor que cal situar en les seues vides donant-li una 

importància. Per a més majors queda estudiar els usos que se li pot donar: estalvi, 

despesa, donació. 

 

 La salut forma part de la construcció de la nostra identitat personal 

especialment en l'adolescència. És quan ocorren més trastorns de la conducta 

alimentària, més dietes i quan es rendix més culte al cos (l'autoimatge de 

l'adolescent sol ser dèbil, fràgil, i canviant). També la sexualitat troba ara el 

moment de manifestar-se, d'obrir-se al món, i es produïx l'orientació del desig i les 

decisions d'identitat sexual; i ja es pot parlar d'alguns aspectes que, abans no 

podrien comprendre's, com les disfuncions sexuals (anorgasmia, impotència…); o 
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temes que ara poden debatre's perquè són temes d'adults, com la comercialització 

i la violència sexual. 

 

 En l'ESO s'ha fet prevenció de drogodependències, fonamentalment en 

tabac, alcohol i cannabis; però és en el Batxillerat quan es té més accés a altres 

substàncies, algunes lligades a l'oci de cap de setmana, i que a vegades tenen 

conseqüències nefastes per al cervell en creixement. Més avant és quan pareix 

que comença el policonsum. 

 

 També són temes d’adults altres dependències, com el joc, el sexe, el 

treball… La prevenció en estos temes està sense desenrotllar, educativament 

parlant 

 

 I quant als riscos, a l'assumpció de riscos en l'adolescència, considerem 

que hi ha diverses etapes: en l'ESO estarien en el tràfic (per les motos), algun 

embaràs…; en Batxillerat continuen els de tràfic i embarassos, però comencen 

altres derivats de l'oci (festes i “colocons”…); més endavant inclouríem els 

préstecs dineraris i, en algunes zones, les operacions d'estètica… Analitzar els 

riscos pot ser un magnífic tema de debat i creixement personal, lligat a l'aclariment 

de valors. 

 

2.-Ensenyar i aprendre a conviure i comportar-se 

 

 També construïm la nostra identitat des del social. D'ací la importància 

d'aprendre a conviure i comportar-nos com a eina bàsica per a “elaborar-nos”: som 

en tant que imitem i ens contrastem amb altres, i eixe paregut i, al temps, 

diferenciació, ens ajuda a ser individus.  

 En este apartat també hi ha prou temes que no poden arribar a abordar-se 

prou en l'ESO perquè l'alumnat no té la maduresa necessària per a poder 

comprendre i aprofundir en ells. També farem una diferenciació entre el que pot 

tractar-se fins als 18 anys i el que queda per a després. 
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Inclusió en la institució. Costums, hàbits i normes. 

 

 En primer lloc, com sempre que s'accedix a algun lloc nou, hem de tractar 

d'incloure'ns el millor i més ràpidament possible, i això significa que hem d'estar al 

dia dels costums, hàbits i normes de la institució, incloent les de participació en la 

vida del centre.  En el Batxillerat canvien algunes coses respecte de l'ESO, però 

es coneixen tots estos aspectes perquè no s'ha eixit de l'institut (normes de l'IES, 

elecció de delegat, drets i deures, etc.)  En la Universitat caldria estudiar si 

s'inclouen en el PAT o no.  

 

 

Habilitats socials 

 En el següent quadre està arreplegada la graduació de tècniques 

d'habilitats socials que tenim programat per a l'ESO i el Batxillerat 
 

CURS TÈCNICA 
1r AIXÒ Disculpar-se 

Saber elogiar. 
2n AIXÒ Posar-se d'acord o negociar. 

Respondre a les bromes i evitar els problemes amb els altres. 
3r AIXÒ Respondre al fracàs 

Enfrontar-se a les pressions (dir “no” sense perdre els amics) 
4t'AIXÒ  Conéixer i expressar els propis sentiments. 
 
1r Bach Enfrontar-se amb l'enuig d'un altre 

Expressar afecte. 
2n Bach Autorrecompensarse 

Resoldre els problemes segons la seua importància. 
 
 

 Esta graduació facilita que no repetim les tècniques i permet adaptar-nos a 

les necessitats de l'alumnat a mesura que creix, és a dir, que treballem tècniques 

més complexes quan l'alumnat està preparat per a rebre-les. No creiem que siga 

suficient i pensem que després, en altres etapes posteriors, no estaria de més 

repassar-les i ajustar-les a noves situacions més adultes. 
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 Una habilitat social, però que està dirigida cap a un mateix, és l'autocontrol. 

En l'ESO es prepara amb una bateria d'activitats impactants que fan prendre 

consciència ràpidament que som nosaltres els que hem de mantindre les regnes 

dels nostres impulsos fermament. En el Batxillerat cal emfatitzar en la relaxació i 

autoinstruccions com a instruments per a combatre l'ansietat, i en el compliment 

de les nostres responsabilitats diàries per a complir la nostra planificació. 

L'autocontrol emocional i este relacionat amb la responsabilitat és necessari 

mantindre-ho “en cartera” del PAT fins als 21 anys, més o menys, segons els 

casos. 

 

 Sobre l'emocional, la comprensió i empatia amb els altres són la base 

formativa en el període 16-18, abordant-lo amb dramatitzacions i, sobretot, debats 

després de la presentació de casos.  

 

Ja es parla d'habilitats prosocials com a estratègies que superen les 

anteriors. Impliquen gratuïtat, preocupació pels altres, solidaritat… Col·laboracions 

amb ONG,s, projectes d'ajuda,… impliquen una millora del nostre entorn social.  

 

 

Habilitats de Comunicació 

 

 Una cosa semblant ocorre amb les tècniques de comunicació: per molt que 

s'entrenen, mai perden la seua aplicabilitat ni es consideren superades i 

assumides. Per això, des de l'ESO fins que siga possible, repassem tècniques 

com  

   -saber escoltar (escolta activa) 
   -donar les gràcies, demanar per favor 
   -intercanvi de comunicació entre dos persones   
   -demanar la paraula, debatre, etc. 
   -assertivitat versus passivitat o agressivitat 

-expressar els propis sentiments.  
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 Espai a banda ocupen les tècniques per a arribar a acords i resoldre 

conflictes. Alguns anys hem format l'alumnat en mediació educativa com a 

alternativa a la violència. La mediació entre iguals és un procediment estàndard 

que ajuda a les parts a trobar, per ells mateixos, una solució dialogada al seu 

conflicte. Hi ha altres estratègies com la negociació, la conciliació… però esta ha 

sigut molt eficaç en els nostres centres. La universitat podria utilitzar este potencial, 

que existix, i creiem que desconeix dels seus alumnes. Per a avançar en este 

camp, proposem el treball sobre acords complexos, com la multilateralitat. 

 

Relacions. 

 

 Les relacions que s'establixen en l'adolescència són més importants, en 

eixe moment, que les familiars. I les xarxes socials en Internet generen un gran 

flux de contactes com mai abans s'havia produït. No obstant això, fem una reflexió 

a l'alumnat de Batxillerat sobre el que significa i implica pertànyer a una xarxa 

social de suport: a qui acudiries si, de sobte, et poses malalt?; si necessites diners 

per a solucionar un problema urgent, a qui se'l demanaries?; la teua parella t'ha 

deixat i estàs deprimit, qui et consola? Pretenem evidenciar qui o qui són les 

persones que que teixeixen la xarxa que ens sosté i en què xarxes participa 

cadascun, prestant aqueixa sustentació a uns altres. 

 

 També es construïxen relacions de parella en estes etapes. Prestem molta 

atenció i reflexionem sobre la igualtat en les relacions i les relacions d'igualtat, la 

prevenció i/o denúncia de violència o postures de dominació, i a aportar valor a 

qualsevol tipus de relació amorosa, sense exclusions per prejudicis sexistes. 

 

 Finalment, i relacionat amb el següent eix, està l'establiment de grups per al 

treball en equip. Durant l'ESO s'han desgranat les distintes fases i és hora en 

Batxillerat que tots sapiem sotmetre'ns a la disciplina d'un grup com a participants i 

que sapiem realitzar les funcions del coordinador amb normalitat democràtica i 

eficàcia. 
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3.-Ensenyar i aprendre a pensar 

 

 Encara que les persones hem arribat als 16 anys, segons Piaget, al nivell 

més alt del nostre desenrotllament cognitiu, el de la capacitat de pensament 

abstracte, podem seguir estimulant-ho, si no més profundament, sí d'una manera 

més extensa, a l'ample. En este sentit, hi ha múltiples tècniques, estratègies i 

propostes de les quals podem tirar mà.  

 

 En Batxillerat, com a tècniques d'estudi, fem insistència en la reformulació, 

com a entrenament bàsic necessari en el desenrotllament de temes o en la presa 

d'apunts. Abans, en l'ESO, s'ha atés a les tècniques clàssiques com per a afavorir 

la memorització i s'ha fet molt èmfasi en l'organització del temps i la planificació de 

l'estudi. Esta planificació ha de ser molt més complexa en l'ESO. També tenim en 

compte el distint format de presentació de treballs, incloent els multimèdia, i 

exercitem l'opinió personal com a instrument d'expressió personal, oral i escrita, 

usant distints tipus de pensament (causal, alternatiu, consecuencial, de 

perspectiva, mitjans-fi, creatiu).  

 

 Però no arribem a alguns extrems que ens pareixen molt útils per a un 

professional de l'estudi: les tècniques de lectura ràpida, escriptura creativa, 

l'oratòria; la planificació en grup; l'organització de la informació en distints suports i 

variades presentacions; la crítica des de punts de vista diversos, inclús oposats; la 

superació de bloquejtos en la resolució de problemes; aplicacions creatives… 

 

 

4.-Ensenyar i aprendre a prendre decisions 

 

 Prendre decisions és un procés que, per desgràcia, es tendix a oblidar si no 

es practica. És més, solem deixar-nos portar per impulsos emocionals a l'hora de 
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decidir si no tenim l’hàbit de parar-nos i pensar què és el que més ens convé 

seguint l'algoritme, la tècnica bàsica en la  presa de decisió. 

 

 A més, els aspectes vocacionals, acadèmics i professionals no cristal·litzen 

abans dels 16, sinó que és llavors quan comencen a fer-ho, durant el Batxillerat i, 

més encara, en edats posteriors. Per això es fa necessari que, en els estudis 

posteriors, es tinga en compte açò per a replantejar a l'alumnat si les eleccions 

realitzades han sigut les adequades, s'ajusten al que s'esperava d'elles, o cal 

col·laborar en la reelaboració de les decisions acadèmiques, professionals i 

vocacionals a mesura que l'alumnat vaja madurant i/o aprofundint-especialitzant-

se en els seus estudis. 

 

 En el Batxillerat treballem la tècnica bàsica de presa de decisions (definir el 

problema, identificar alternatives, buscar informació rellevant, ponderar cada 

element, anàlisi de riscos, decisió). Encara que reconeixem que s'incidix molt en 

l'apartat de recollida i anàlisi de la informació: sobre la PAU, revisió de distintes 

opcions acadèmiques en funció de la modalitat de batxillerat, notes de tall de 

carreres, eixides professionals, comentaris d'antics alumnes que ens visiten per a 

parlar dels seus estudis, els programes informatius de les universitats (en els 

campus i a domicili), característiques d'altres campus d'altres comunitats 

autònomes…  

 

 Tractem d'enfocar el problema des d'un punt de vista vocacional, amb la 

motivació en la base, és a dir, que cadascú cerque el que li agrada i li proporcione 

satisfacció, perquè és la millor forma de trobar treball en el futur. Però intentem 

que cada alumne elabore un itinerari acadèmic a mitjà termini i, para quan falle, un 

pla B, una alternativa que estiga dins dels seus interessos i motivacions. Quan 

s'està dins d'una carrera caldria reelaborar-lo i construir un més complex i a més 

llarg termini. D'altra banda, seria molt útil fitar les professions sent coherent amb la 

vocació i la formació rebuda. 
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José Miguel Pareja Salinas 

 També tenim en compte l'Orientació laboral, sobretot en les tècniques de 

recerca d'ocupació i de formació bàsica (contractes, drets i deures dels 

treballadors…) Més endavant seria interessant estudiar la variabilitat laboral de 

cada perfil professional. 

 

Proposta d'activitat per al taller. 

 

Organitzats en els grups en què hem treballat, amb els eixos temàtics que cada 

grup ha triat, proposar accions o línies d'actuació que milloren o que 

aprofundisquen en eixe àmbit, d'acord amb les necessitats de l'estudiant 

universitari i en funció de les seues possibilitats personals i tècniques. 

 

Alacant, 6 d'abril del 2011. 

 
 


