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Resum. La formació inicial aporta al docent la base de la seva identificació professional, però 
és en la formació permanent, quan el docent ja està exercint, on aquest treball d'aprenentatge 
com a tutor pren el seu ple significat, ja que és en el dia a dia on el docent ha de desenvolupar 
totes les competències per donar resposta a les necessitats que se li presenten a l'aula i , 
d’aquesta forma, poder construir progressivament la seva pròpia identitat professional tot 
identificant quins són els valors que l’acompanyaran en la seva tasca tutorial i aprenent a ges-
tionar el seu procés emocional tan en l’aspecte de construcció personal com en l’exercici de la 
tasca tutorial i docent. En aquesta comunicació s'exposa el model formatiu que se segueix per 
a la construcció d'identitat de docent com a tutor. S'exposa el marc conceptual i el procés i els 
resultats de les avaluacions realitzades a l’alumnat en el màster del curs 2011-12. 

Paraules clau: Tutoria, construcció d'identitat docent, competències, valors, acompanya-
ment. 

Introducció 

«El primer objectiu consisteix a elaborar la pròpia identitat professional. I aquí aparei-

xen els primers problemes, perquè hi ha professors que no entenen el veritable sentit 

del seu treball» J.M. Esteve (2003). 

El sentit de la tasca docent s'adquireix paral·lelament a la identitat professional, espe-

cialment pel que fa a la seva faceta com a tutor o tutora, i és aquí on la identificació 

dels valors professionals prenen molta rellevància. Quan no s'entén el sentit del treball 

que s'ha de realitzar, no es veu necessari desenvolupar certes competències per resol-

dre situacions que se li presenten en la seva tasca com a tutors. És fàcil sentir el co-

mentari «...algú hauria de fer alguna cosa...» «...això no em toca a mi...» «...és que no 

hi ha recursos...», i probablement hagi part de raó, però també és possible que si no 

s’entén el que s'espera d'un tutor, i no sap com donar resposta, senti que està en una 

profunda contradicció enfront els seus valors. 

La construcció de la identitat docent (CID), és el procés pel qual una persona va adqui-

rint aquest sentit de la professió i va construint el seus valors com a professional, en-

tén i integra les responsabilitats que li competeixen i adquireix progressivament les 

competències que necessita per donar resposta a les diferents situacions que es li pre-

senten en el camp professional. 

La CID és un procés laboriós, en què conflueixen diferents variables (figura 1). 
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Figura 1. Procés de CID. Giner 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CID ve determinada, segons el model desenvolupat (Giner, 2011), per quatre cate-

gories de variables diferents: 

1. La predisposició genètica, que en major o menor mesura aporta unes característi-

ques innates que inicialment ajudaran o dificultaran la futura tasca docent. 

2. Les relacions familiars i tota la cultura específica d'aquesta família, així com el pa-

per o rol que té determinat la persona en ella. 

3. L'entorn i les seves potencialitats o limitacions que l'acompanyen, tipus d'escoles a 

les quals s'ha anat, relacions amb els companys, activitats esportives, oci, ..... 

4. Finalment el conjunt de variables relacionades amb les experiències vitals que 

s'han viscut, i especialment com s'ha donat resposta i com s'han solucionat. 

Tot això va construint una forma d'entendre la realitat que acompanya el docent, i que 

li pot ser més o menys funcional. Aquest conjunt d'aprenentatges i vivències configu-

ren tres eixos bàsics de la identitat de la persona: 

 Les creences i valors personals, que configuraran el seu esquema cognitiu per en-

tendre la situació en què s'està movent, és a dir el mapa desplaçar-vos còmoda-

ment pel territori. 

 Les emocions que se li despertessin a les diferents situacions i la seva regulació. 

Unes emocions que vindran determinades per múltiples factors, la major part ells 

desconeguts conscientment pel mateix docent. 

 Les actituds que acabi desenvolupant i que determinaran el seu posicionament fi-

nal. Un posicionament que generarà una conducta observable i avaluable. 

Aquests eixos es retroalimenten mútuament, i condicionen la resposta professional en 

la seva tasca com a tutor o tutora. 
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Quan una persona té en el seu esquema d'identitat professional el donar resposta a 

certes situacions, és quan sent la necessitat d'adquirir les competències necessàries 

per donar resposta a aquesta demanda, i és , en definitiva , quan es posen en joc els 

seus valors. És, per aquest motiu, fonamental fer una anàlisi d'aquests eixos en el pro-

cés formatiu, tant a nivell personal com professional, a part d'aportar els recursos ne-

cessaris per desenvolupar les competències necessàries. Entendre que vol dir ser tutor, 

que implica, saber que s'espera d'ell, saber com i quan actuar, saber a qui acudir o a 

qui derivar quan és necessari, en definitiva, ser un professional amb criteri que pren 

decisions davant situacions diferents. 

Programa formatiu 

La formació permanent per a tutors que s'imparteix a l'ICE de la UB té com a finalitat 

propiciar la CID com a tutor i acompanyar en el desenvolupament de les seves compe-

tències professionals. 

L'objectiu és aportar una formació integral per desenvolupar la tasca de tutor, partint 

d'espais que propiciïn l'autoconeixement i la necessitat del seu desenvolupament 

competencial. La formació planteja un procés de autoreflexió de les creences, valors, 

emocions i actituds personals i professionals en referència a l'acció tutorial. Per això el 

programa formatiu contempla diferents competències a desenvolupar (figura 2) al llarg 

del procés que són considerades essencials en la CID com a tutor. L'adquisició d'aques-

tes, està vinculada als coneixements, les habilitats i les actituds que s'adquireixen, per 

la qual cosa es demostra el seu desenvolupament en l'acció que es duu a terme en la 

feina diària (Gairin et al. 2009). 

Figura 2. Marc competencial del tutor. Giner 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa formatiu es pot trobar a: 
http://www.ub.edu/ice/postgraus/12-13/2012-2013TutoriaiLideratge_preinscripcio.pdf 
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La formació dissenyada és molt àmplia i amb diversitat de metodologies. Amb la finali-

tat de fer una presentació resumida, dir que el procés formatiu contempla tres àmbits 

diferenciats. 

1. El primer aspecte seria el treball transversal que realitza cada alumne en el que se li 

proposa fer una revisió de les seves actituds, emocions, creences i valors, a partir de la 

pràctica a l'aula com a tutor i la vivència de determinades dinàmiques en la formació, i 

la seva posterior reflexió. S'acompanya al professor en formació en un treball d'anàlisi 

en profunditat de les relacions i creences familiars, així com de l'organització en el seu 

àmbit de treball. És un procés que inicialment genera resistències en la seva elabora-

ció, ja que obliga a entrar en aspectes personals de vegades no del tot ben resolts, i a 

més propiciar una expectativa de canvi. Per aconseguir trencar aquestes resistències i 

donar la confiança suficient per al canvi, es fa necessari crear dues condicions: que hi 

hagi una tutoria personalitzada que potenciï la construcció d'una vinculació tutorial i 

potenciar un grup cohesionat, que aporti complicitat i confiança grupal. La finalitat és 

crear un espai segur on pugui revisar la seva identitat docent, és a dir les seves creen-

ces, els seus valors, les seves emocions i les seves actituds personals i professionals en 

relació a l'acció tutorial. 

2. En paral·lel s'aporta aquells recursos necessaris per poder donar resposta a aquells 

aspectes competencials que el professor vagi veient que necessita desenvolupar a la 

seva aula per donar resposta a les necessitats tutorials que es puguin donar. Aquest 

espai formatiu està format per diferents formadors de diferents especialitats amb dife-

rents metodologies. S'ha buscat la major diversitat possible en diferents models do-

cents, amb la finalitat d'aportar una major riquesa en la construcció competencial del 

docent. 

3. Un instrument clau per a la CID és l'avaluació contínua del professorat. Una avalua-

ció que mostri el punt de partida de cada docent en formació, i que orienti del procés 

seguit i del qual es pot seguir. Per això s'ha establert diferents activitats i espais de re-

flexió, com són: 

 Reflexió personal dels aprenentatges de cada sessió. 

 Tutoria personalitzada on definir objectius de canvi a través d'un posicionament 

coach. 

 Seguiment de les evidències del canvi competencial a través d'una carpeta docent i 

de la posada en acció d'un Pla d'Acció Tutorial. 

Resultats 

El procés avaluatiu utilitza diferents instruments per avaluar la satisfacció, els contin-

guts adquirits i el procés que s’ha seguit, i finalment la transferència. 
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Els alumnes han de realitzar avaluacions de satisfacció per mòduls, avaluació de con-

tinguts, procés i de transferència amb la realització d’una carpeta docent i amb la rea-

lització d’un PAT adaptat al seu centre formatiu. I Al final del curs es fa una avaluació 

qualitativa de la seva vivència al llarg del curs. 

En aquesta comunicació presentem únicament el resultat de les avaluacions qualitati-

ves que es van fer al final del procés formatiu del curs de màster del 2011-12. 

En aquesta avaluació es va demanar a l’alumnat de fer una representació gràfica pro-

jectiva del seu procés de CID o un escrit o totes dues opcions. 

Es van recollir 30 avaluacions. De les quals 5 utilitzen una representació gràfica, 6 un 

escrit i 18 utilitzen totes dues eines. 

Es va realitzar una anàlisi de freqüència d’aparició de paraules. Els resultats es poden 

observar en la següent taula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      

 

(13)  Cal destacar que les emocions positives que s’anomenen són: felicitat, alegria, benes-tar emo-

cional, estimar, confiança, alegria. 

Paraules Freqüència 

Positiu/positiva 6 

Millora 5 

Créixer/creixement 15 

Personal 11 

Canvi/millora 9 

Segura/seguretat 5 

Vida 5 

Camí 4 

Grup/companys 10 

Gràcies 10 

Emocions positives 1813 

Acompanyament 4 
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Destacar de les 30 entrades els següents resultats obtinguts: 

 15 parlen de creixement 

 11 entrades que es refereixen a un procés personal. 

 5 de millora 

 5 representen el màster com un camí 

 1 representa el màster com un procés de construcció a partir de la representació 

gràfica d’una casa. 

 4 representen el màster com un procés de creixement a partir de la representació 

gràfica d’un arbre. 

 

A la llum de les dades queda clarament manifestat que en la realització del màster es 

dona un procés de creixement personal i professional, tal i com s’observa amb els re-

sultats expressats per l’alumnat. 

També caldria destacar la dada que 18 entrades parlen d’emocions positives en el pro-

cés. I si tenim en compte les representacions gràfiques de positivisme, la xifra puja a 

23 alumnes. 

Els companys i el treball compartit fa que una de les fortaleses destacades pels alum-

nes són els companys de procés CID. Hi ha 16 entrades que es refereixen als companys 

(6 gràfiques i 10 amb paraules). 

Un altra dada que recull l’avaluació és l’expressió “gracies”, amb 10 entrades. Aquest 

fet ens fa pensar en el procés d’acompanyament realitzat des de les tutories, el qual ha 

estat constant al llarg de la formació . 

En resum, els alumnes expressen el seu procés en el màster com un procés de creixe-

ment personal donat especialment per l’acompanyament tutorial i per la força del 

grup, tot ell en un entorn d’emocions positives. 

Representacions gràfiques Freqüència 

Camí 5 

Sol 5 

Companys 6 

Arbre 4 

Casa 1 
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Reflexions finals 

Els canvis socials i les constants reformes educatives obliguen a una actualització per-

manent del docent, i molt especialment en la seva faceta com a tutor. Aquests canvis 

propicien una oportunitat en la millora professional hi ha una major satisfacció perso-

nal. Per això és essencial que el docent presenti una actitud inicial d'obertura, d'accep-

tació del canvi professional en què es veu immers el docent actualment. Aquesta 

recerca de millora professional és el motor que propicia la recerca d'un canvi que pro-

piciï trencar amb les creences autolimitants i desenvolupar les competències professi-

onals. 

Evidentment, la realització d'una formació, encara que sigui de màster com aquesta, 

no dóna per finalitzada la CID, ja que és un procés en constant desenvolupament, però 

si aporta elements de reflexió que permeten prendre consciència del procés i de les 

necessitats que precisa com tutor, per donar resposta a la realitat que es troba a l'aula. 
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