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RESUM 

 

L’educació superior, dins del nou context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, està 

avançant progressivament per a proporcionar als estudiants no només formació en l’àmbit 

acadèmic, sinó també en el social, personal i professional, on l’acció tutorial hi té un paper 

molt important. En aquest context, el present treball es planteja el model de la Tutoria 

entre Iguals, utilitzat cada vegada més en les universitats espanyoles, com a eina 

d’orientació i assessorament a l’alumnat de primer curs mitjançant l’experiència de 

l’alumnat de tercer curs, apostant així per l’ús de la metodologia d’aprenentatge cooperatiu 

que promou en l’alumne tutor, el desenvolupament de competències, habilitat, actituds i 

valors.   

Abans però, per tal de justificar la necessitat del Programa i la seva idoneïtat, es realitza un 

estudi diagnòstic a l’alumnat del Grau de Treball Social, mitjançant qüestionaris, per 

conèixer la situació actual de l’alumnat en referència a l’orientació i l’assessorament rebut en 

el Grau i a més, recollir la seva opinió sobre la implementació de la Tutoria entre Iguals, 

com estratègia d’orientació i assessorament en l’alumnat de nou ingrés.  Els resultats 

obtinguts conclouen que l’alumnat enquestat està poc satisfet amb l’orientació i 

l’assessorament rebut, i considera una bona possibilitat, utilitzar la tutoria entre iguals dins 

del Grau de Treball Social. Així doncs, finalment, es realitza una proposta de Programa de 

Tutoria entre Iguals dins de l’actual Pla d’Acció Tutorial de la Universitat de Barcelona, 

com estratègia d’orientació i assessorament a l’alumnat de 1r curs del Grau de Treball 

Social d’aquesta universitat. 

 

 
Paraules clau: tutoria entre iguals, tutoria universitària, EEES, aprenentatge cooperatiu, Treball Social, 

Universitat de Barcelona.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Higher education, in the new context of the European Higher Education Area (EHEA), is 

committed to improving academic learning but also for social, personal and professional 

student’s development, where tutorial action plays an important role. 

In this context, this work considers the model of peer tutoring, used increasingly in Spanish 

universities, as a tool for guidance and counseling to the first year students, through the 

experience of third years students in. Also using the methodology of cooperative learning 

promotes student-tutor skills development, attitudes and values. 

 

First, however, to justify the need for the program and its suitability, we present a 

diagnostic study for Social Work students through questionnaires to ascertain the current 

situation of students in reference to the guidance and advice received, and also collects 

their views on the implementation of the tutoring, like a tutoring strategy in the first year 

students. The results conclude that the students surveyed are not satisfied with the 

guidance and advice received and considered a good possibility to use peer tutoring. So, 

finally, we make a proposal for a tutoring program integrated in the Tutorial Accion Plan of 

the University of Barcelona, like strategy guidance and counseling to students in 1st year of 

the Social Work studies. 

 
 

Keywords: peer tutoring, university tutoring, EHEA, cooperative learning, Social Work,  

University of Barcelona 
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1- Introducció 

 

El present treball, que porta per títol “Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al 

Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona, s’emmarca dins del context Treball 

Fi de Grau. En quan a les tres modalitats de treball ofertes, la meva elecció ha estat el 

Treball de Projecte, agafant com a eix central la tutoria entre iguals com a mètode contribuir 

en l’adaptació i la integració de l’alumnat de 1r curs del Grau de Treball Social, i a la vegada, 

incidir en el desenvolupament social, acadèmic i professional de l’alumnat que duu a terme 

la tutoria.  

 

La idea de la tutoria entre iguals, va sorgir a partir d’una percepció personal després de 

realitzar una mirada global cap als quasi quatre anys que he portat estudiant a la Universitat. 

Aquesta reflexió retrospectiva em va portar a preguntar-me que hagués pogut fer per 

millorar aquesta estada a la Universitat i al Campus Mundet. Beques de col·laboració, 

recursos lingüístics, voluntariat, associacionisme, entre molts d’altres, són alguns dels 

recursos o serveis que fins als dos últims anys del Grau, no havia tingut en compte en el 

meu desenvolupament personal, acadèmic i professional. Va ser llavors quan em vaig 

plantejar la Tutoria entre Iguals, integrat dins del Pla d’Acció Tutorial de la Universitat de 

Barcelona, com a possible mètode per tal de poder aproximar a l’alumnat de 1r curs a les 

característiques acadèmiques, socials i burocràtiques que presenta la Universitat de 

Barcelona i el Grau de Treball Social i així, millorar la seva integració i adaptació als estudis.  

 

La tutoria entre iguals se situa dins de l’ensenyament mutu i cooperatiu iniciat per des de 

l’antiga Grècia fins als nostres temps. Aquesta modalitat es duta a terme en moltes 

universitats estrangeres, degut al nivell de comunicació i grau d’empatia que s’aconsegueix 

entre els iguals (Boronat, Castaño, i Ruiz, 2007, p. 4). Els alumnes tutors juguen un paper 

d’intermediaris i al mateix temps realitzen una tasca d’orientació i assessorament al grup 

d’alumnes que tenen assignats.  

 

En l’actual context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, construït a partir dels acords 

de Bolònia, els models educatius se centren en aconseguir més implicació de l’estudiant en 

totes les fases i facetes de la seva formació universitària, oferint-li la possibilitat d’aprendre 

a gestionar el seu aprenentatge i a desenvolupar una sèrie d’habilitat o competències per tal 

d’arribar a una formació integral (Velasco, Blanca, i Domínguez, 2010, p. 125). Tanmateix, 
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per aconseguir aquests objectius també es compta amb la intervenció dels tutors, oferint 

una orientació acadèmica, personal i professional.  

 

En aquest sentit la tutoria entre iguals, anomenada mentoria també a Espanya, s’ha 

desenvolupa des de fa uns quants anys a algunes universitats d’àmbit espanyol amb la idea 

de respondre a les exigències de l’Estatut de l’Estudiant (2010) en la que es pretenen 

facilitar els processos d’adaptació i promoció de l’alumnat de nou ingrés, assegurant també 

la integració social i afectiva aprofitant els recursos i els serveis disponibles a la universitat 

(Velasco et al., 2010). 

 

Així doncs, aquest treball pretén, en base a la revisió teòrica i de les experiències escrites en 

referència a la tutoria entre iguals, poder crear una proposta de tutoria entre iguals al Grau 

de Treball Social d’aquesta universitat. Així doncs l’objectiu general és el següent:  

- Crear una proposta adequada i viable d’un Programa de Tutoria entre Iguals 

emmarcada dins del Pla d’Acció Tutorial del Grau de Treball Social de la 

Universitat de Barcelona que contribueixi en la integració i l’adaptació de l’alumnat 

de nou ingrés.  

 

Els objectius específics planejats són els següent: 

 

 Valorar i fomentar la necessitat del programa de Tutoria entre Iguals al Grau de 

Treball Social segons l’opinió de l’alumnat.  

 Definir el programa de tutoria entre iguals.  

 

Així doncs, per tal de duu a terme els següents objectius plantejats, a continuació es 

presenta, en primer lloc i per tal de situar-nos en context, el marc legal i institucional en que 

ens emmarquem, una aproximació teòrica a tot allò que implica la tutoria entre iguals i la 

definició d’algunes de les experiències escrites. Seguidament, es realitza un estudi diagnòstic 

mitjançant una enquesta, per valorar i fomentar la idoneïtat del Programa, i a partir 

d’aquests resultats, es planteja la proposta.  
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2- Marc legal i institucional 

 

A continuació es realitza una aproximació al context legal i institucional en què s’exposa 

l’acció tutorial a la universitat.  

 

En primer lloc, la UNESCO (1998, citat a Álvarez i González, 2010), en la “Declaració 

Mundial sobre Educació Superior en el segle XXI” insisteix en que una de les importants 

responsabilitats que el professorat universitari ha d’assumir és la d’oferir, quan es cregui 

necessari, orientació i consell, cursos de recolzament i recuperació, estratègies per a l’estudi 

i l’aprenentatge i altres formes d’assessorament i ajuda a l’alumnat, que permetin millorar la 

seva situació i les seves condicions de vida.  

 

En el marc legal a nivell espanyol la tutoria es contempla principalment en el Real Decret 

1791/2010, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, on 

l’acció tutorial (2010) forma part dels drets de l’estudiant contemplats a l’Article 7, i que 

defineix de la següent manera: 

 

1. Els estudiants universitaris tenen els següents drets comuns, individuals i col·lectius: [...]  

e) A l’assessorament i assistència per part de professors, tutors i serveis d’atenció a l’estudiant, de 

conformitat amb allò disposat en aquest Estatut.  

f) A la informació i orientació vocacional, acadèmica i professional, així com a l’assessorament per les 

universitats sobre activitats de les mateixes que els afectin, i, en especial, sobre activitats d’extensió 

universitària, allotjament universitari, esportives i altres àmbits de vida saludable, i la seva transició al món 

laboral.  

 

A l’Article 8 es concreten els drets específics de l’estudiant de Grau, i els referents a l’acció 

tutorial apareixen de la següent manera:  

e) A rebre orientació i tutoria personalitzada en el primer any i durant els estudis, per a facilitat 

l’adaptació a l’entorn universitari i el rendiment acadèmic, així com en la fase final amb la finalitat de 

facilitat la incorporació laboral, el desenvolupament professional i la continuïtat de la seva formació 

universitària.  
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A més a més, el decret determina les característiques de la tutoria que s’ha de poder oferir, 

concretament en l’Article 19, on descriu els principis generals, i en l’Artícle 20, 21, 22 i 23 

on defineix tres models de tutoria. S’exposa, en el mateix Decret, de la següent manera:  

 

De les tutories 

Article 19. Principis generals. 

1. Els estudiants rebran orientació i seguiment de caràcter transversal sobre la seva titulació. Aquesta 

informació atendrà, entre d’altres als següents aspectes: a) Objectius de la titulació; b) Mitjans personals i 

materials disponibles; c) Estructura i programació progressiva dels ensenyaments; d) Metodologies docents 

aplicades; e) Procediments i cronogrames d’avaluació; f) Indicadors de qualitat, com taxes de rendiments 

acadèmic esperat i real dels estudis; taxes d’incorporació laboral dels titulats.  

2. Per a desenvolupar els seus programes d’orientació i d’acord amb allò establert en la normativa 

autonòmica i de les pròpies universitats, els centres podran nombrar coordinadors i tutors de titulació, que la 

seva missió serà duu a terme una orientació de qualitat, dirigida a reforçar i complementar la docència com 

a formació integral i crítica dels estudiants i com a preparació per a l’exercici d’activitats professionals.  

3. Les universitats impulsaran, d’acord amb allò establer en la normativa autonòmica i de les pròpies 

universitats, sistemes tutorials que integrin de manera coordinada les accions de informació, orientació i 

recolzament formatiu als estudiants, desenvolupats pel professorat i el personal especialitzat.  

4- Les universitats establiran els procediments oportuns per fer publicitat als plans, programes i activitats 

tutorials.  

 

Article 20. Tutories de titulació 

1. Els coordinador i tutors de titulació assistiran i orientaran als estudiants en el seu procés d’aprenentatge, 

en la seva transició cap al món laboral i en el seu desenvolupament professional.  

2. La tutoria de titulació facilitarà: a) El procés de transició i adaptació de l’estudiant a l’entorn 

universitari. b) La informació, orientació i recursos per l’aprenentatge. c) La configuració del itinerari 

curricular atenen també a les especificitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials.  d) La transició 

al món laboral, el desenvolupament inicial de la carrera professional i l’accés a la formació continua.   

Article 21. Tutories de matèria o assignatura. 

1. Els estudiants seran assistits i orientats,  individualment, en el procés d’aprenentatges de cada matèria o 

assignatura des del seu pla d’estudis mitjançant  tutories desenvolupades al llarg del curs acadèmic.  
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2. Correspon als departament vetllar pel acompliment de les tutories del professorat adscrit als mateixos 

d’acord amb els plans d’estudi i la programació docent de l’ensenyament en la que imparteix docència.   

3. Les universitats, a través dels seus centres i departament, garantirà que els estudiants puguin accedir a 

les tutories, establint els criteris i horaris corresponents.  

 

Article 22. Tutories per a estudiants amb discapacitat.  

1. Els programes de tutoria i les activitats de tutoria s’hauran d’adaptar a les necessitats dels estudiants 

amb discapacitat, procedint els departaments o centres, a les adaptacions metodològiques precises i, en el seu 

cas, a l’establiment de tutories específiques en funció de les seves necessitats.  

2. Es promourà l’establiment de programes de tutoria permanent per a que l’estudiant amb discapacitat 

pugui disposar d’un professor tutor al llarg dels seus estudis.  

 

Per altra banda, en el Real Decret 861/2010 (por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007), de 29 d’octubre, amb el que s’estableix l’ordenació de l’ensenyament 

universitari oficials (2010), incorpora el criteri “Orientació a l’estudiant”  en l’Accés i 

l’Admissió dels estudiants dins de l’Annex 1 “Memòria per a la sol·licitud de verificació de 

títols oficials”, i s’exposa de la següent manera:.  

 

4.1 Sistemes accessibles de informació prèvia a la matriculació y  

procediments accessibles d’acollida i d’orientació del estudiantes de nou ingrés per a facilitat la seva 

incorporació a la Universitat i a l’ensenyament.  

4.2 En el seu cas, indicar les condicions o proves d’accés especials.   

4.3 Sistemas accessibles de recolzament i orientació dels estudiants una vegada matriculats.  

Per acabar, a nivell institucional la Universitat de Barcelona contempla l’acció tutorial en el 

seu Estatut, aprovat en el Decret 246/2003 de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts 

de la Universitat de Barcelona (2003). Aquest menció es troba en l’Article 94.3, en que 

forma part de la primera funció de la Comissió Acadèmica:  

- Vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d’acció tutorial.   
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3- Marc teòric i estat de la qüestió 

 

El marc conceptual que s’exposa a continuació i que acompanya aquest treball ajuda a 

posar en context el concepte de la Tutoria entre Iguals en el marc de l’educació superior. 

Per tal de concebre el concepte des de totes les seves dimensions, cal presentar-lo des de 

dos perspectives diferents i ben diferenciades. Aquestes dues perspectives tenen a veure 

amb la naturalesa d’aquest concepte, que per una banda es tracta d’un model de tutoria, i 

per l’altra, es considera un tipus d’aprenentatge entre iguals.  

 

Les dues formes de fonamentar la Tutoria entre Iguals ens mostren la complexitat de la 

condició d’aquest concepte. No només l’entenem des de l’enfocament sobre quina acció es 

realitza, que seria l’acció tutorial; sinó que també, i no menys important, cal observar el 

concepte en relació a qui i com es realitza aquesta acció, que correspondria a la relació que 

s’estableix entre iguals i que caracteritza de forma especial aquesta modalitat de tutoria.  

 

La següent revisió conceptual doncs, es divideix en dues parts diferenciades. Per una banda, 

per tal de contextualitzar l’origen d’aquesta metodologia d’aprenentatge, es fa un anàlisi dels 

antecedents de l’aprenentatge entre iguals dins de contextos acadèmics i socials i es realitza 

una contextualització i aproximació al concepte que s’entén actualment, des de la 

perspectiva de les relacions i l’aprenentatge entre iguals. Per altra banda, s’emmarca la 

tutoria en funció del què representa l’acció tutorial a la universitat, es realitza una descripció 

del desenvolupament d’aquesta pràctica en l’educació superior, fins arribar a les 

característiques que la defineixen en l’actual context de l’Espai Europeu d’Educació 

Superior.  
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3.1. Aprenentatge entre iguals 

 

En aquest apartat es descriuen algunes de les propostes pedagògiques de diferents autors 

basades en la relació i l’aprenentatge entre iguals i més específicament amb les aportacions 

teòriques sobre el model de la tutoria. Abans, per tal de conèixer el desenvolupament 

històric d’aquesta pràctica es presenten els antecedents.  

 

3.1.1. Antecedents 

  

Des de l’antiga Grècia fins a l’actulitat diversos autors han estudiat i han dut a terme 

activitats d’ajuda entre iguals entre estudiants on s’han aportat diferents enfocaments i 

estratègies.  A partir de les aportacions de Wagner (1990, citat a de la Cerda, 2011, p. 42) a 

continuació es farà un breu resum dels autors més destacats i representatius en relació a la 

temàtica.  

 

La idea d’ajuda entre iguals es remunta ja des del món clàssic quan Quintilià al segle V ja va 

deixar constància que la pràctica d’aquest mètode donava grans beneficis en l’ensenyament. 

Sèneca, en l’època de l’imperi romà va afirmar que qui ensenya aprèn dues vegades. Altres 

pràctiques durant l’edat mitjana utilitzaven aquest mètode, com la que implanta Henry 

Colet a novell universitari, en que un alumne assumia la supervisió dels seus companys de 

l’escola de Sant Pau de Londres. Més endavant, John Brinsley proposava classes més grans 

i la incorporació d’alumnes ajudants, i Charles Hoole va crear un manual per a que els 

alumnes més capaços ajudessin assistissin als companys més febles. També, dins de l’obra 

“Didàctica Magna” de Comenius, s’assenyala que qui ensenya als altres s’ensenya a ell 

mateix. 

 

Cap al segle XIX, i com a conseqüència de l’augment d’alumnes i la manca de recursos en 

la revolució industrial, el mètode d’aprenentatge entre iguals va tenir més incidència. 

Andrew Bell per exemple va sistematitzar la seva experiència a l’India en que formadors 

joves ensenyaven a escriure als fills dels soldats. Joseph Lancaster va desenvolupar aquesta 

idea anomenant-lo sistema d’instrucció mútua als Estats Units. El mètode conformava una 

estructura piramidal que permetia tenir molts alumnes a la base, els monitors sostenint la 

franja intermèdia i un únic mestre a la cúspide controlant la totalitat del procés 

d’ensenyament i aprenentatge. 
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Aquest sistema monitorial va tenir una gran acceptació donada la seva eficiència i 

economia, i es va estendre a altres països d’Europa, a alguns com a solució per educar als 

pobres i, en altres, com a sistema educatiu introduint algunes adaptacions.  

 

A Holanda es va adaptar la proposta amb la figura dels aprenents. A Suïssa Pestalozzi fou 

enviat pel govern francès per a establir una escola de nens orfes i allà va formar els infants 

ajudants. A Alemanya el pedagog també tingué una gran influència i els monitors van ser 

considerats com a assistents dels mestres. En referència als Estats Units, el sistema es va 

assumir com un mètode econòmic i efectiu i va fer que s’estengués com una pràctica 

educativa generalitzada conjuntament amb la importància que adquirí l’aprenentatge 

cooperatiu.  

A finals del segle XIX van augmentar les crítiques del mètode i es va abandonar degut a 

que es considerava que era de baixa qualitat per la inexperiència dels monitors.  Així, no va 

ser fins als anys seixanta quan se’n va tornar a parlar més assíduament i va passar a ser 

motiu d’estudi, anàlisi i sistematització. Podem destacar com a exemples Lippit i el seu 

informe sobre programes de tutoria, els germans Johnson i les seves aportacions en el marc 

de l’aprenentatge cooperatiu, Allen i la contribució en relació al desenvolupament de les 

habilitats socials en els processos d’ensenyament entre iguals, o Melaragno i les seves 

conclusions sobre l’efectivitat del mètode, entre d’altres. Ferrer i Guàrida, també estableix 

dins de l’Escola Moderna la col·laboració entre alumnes com un dels principis del seu 

model d’escola  

L’aproximació històrica ens permet veure que durant la història s’ha produït moltes 

interaccions educatives entre companys, però amb objectius molt diferents. Els motius més 

comuns pels quals s’han dut a terme són per facilitar els processos d’ensenyament i 

aprenentatge en l’alumnat i afavorir l’adquisició de determinats valors. 

 

 

3.1.2. L’aproximació al concepte i el model de la tutoria 

 

Més recentment, sobre aprenentatge i ensenyament entre alumnes trobem varietat 

d’experiències sistematitzades, estudis i manuals elaborats per experts de diferents 

disciplines. A continuació, es resumeixen les aportacions d’alguns dels autors més rellevants 

en referència a l’aprenentatge entre iguals i les seves modalitats. 
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Segons De la Cerda (2011), l’ajuda entre iguals és “una pràctica pedagògica que impulsa la creació 

de vincles entre persones que comparteixen un mateix estatus però que alhora presenten una diferència que 

permet a una d’elles assumir un rol educatiu intencional respecte l’altre” (p.132). Aquesta definició és 

desenvolupa a continuació:  

- És una pràctica pedagògica, una activitat institucionalitzada i amb una clara 

intencionalitat educativa. Així doncs, no es tracta de processos espontanis 

d’interacció entre iguals, propis de les relacions interpersonals entre els membres 

d’una comunitat, sinó que sempre hi ha un educador a la base que configura, 

supervisa, guia i acompanya als agents implicats.  

- Impulsa la creació de vincles: les pràctiques d’ajuda entre iguals es basen en 

l’establiment d’una relació propera entre persones. Així, tot i que el grau de 

proximitat varia depenent de la modalitat d’ajuda entre iguals que es doni, sempre 

s’estableix una relació entre els participants que propicia l’establiment de llaços 

d’afecte, vincles d’amistat i reconeixement mutu. 

- Els participants comparteixen un mateix estatus: els protagonistes són iguals, 

és a dir, dins del grup del que formen part són similars en algun aspecte 

determinant. Normalment, aquesta similitud vol dir que totes dues parts implicades 

són estudiants.  

- Els participants presenten una diferència: a totes les pràctiques d’ajuda entre 

iguals trobem una diferència que pot ser en referència als coneixements, a 

l’experiència o a les habilitats i, com veurem, defineix una tasca educativa a fer. 

- Un dels participants assumeix un rol educatiu intencional respecte l’altre: 

gràcies a la diferència que presenten els participants, s’assoleix que aquests 

interaccionin a partir d’una relació d’ajuda.  

 

Damon i Phelps (1989 citats a Duran, 2002, p.44) distingeixen les tres dimensions o 

escenaris de les interaccions educatives entre iguals. Els autors, a partir de les 

característiques dels membres, dels objectius i fonamentalment del tipus d'interacció 

distingeixen entre: 

- Tutoria: relació entre dos alumnes que davant d'un tema específic presenten 

diferent nivell d'habilitat. 
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- Cooperació: relació centrada en l'adquisició i/o aplicació d'un coneixement, 

establerta entre un grup d'alumnes amb habilitats heterogènies dins de marges de 

proximitat. 

- Col·laboració: relació, centrada en l'adquisició i/o aplicació d'un coneixement per 

dos o més alumnes amb habilitats similars. 

 

Topping i Ehly, (1998  citat a Menendez, 2011, p. 48), en el seu llibre Peer-Assisted Learning 

utilitzen el concepte d’aprenentatge assistit entre iguals. Aquest el defineixen com 

l’adquisició de coneixements i habilitats a través de l’ajuda activa i el recolzament entre 

iguals. Dos aspectes resulten determinants en la definició: els protagonistes comparteixen 

un mateix grup social i no hi ha cap professional; i es considera que “tot ajudant als altres a 

aprendre, els alumnes també aprenen.” La tutoria és un dels mètodes d’aprenentatge assistit entre 

iguals més estesos(De la Cerda, 2011, p. 112). Es caracteritza per una distribució específica 

dels rols: un dels participants assumeix el paper de tutor, mentre que l’altre, o altres, són els 

tutorat.  

 

L’orientació entre iguals també és un tipus d’aprenentatge assistit entre iguals que cal 

esmentar, amb unes característiques molt semblants que la tutoria entre iguals, però en 

aquest cas hi ha un supervisor. Segon Topping i Ehly (citat a Menéndez, 2011, p 42) 

consisteix a implicar persones de grups similars, no professionals, per ajudar a clarificar 

alguns problemes vitals i identificar solucions a través de l’escolta, la retroalimentació, el 

mostrar-se positius i l’oferir recolzament. Així, estudiants formats proporcionen serveis d’ajuda 

interpersonal a companys sota supervisió experta, tot promovent un sistema afectiu de suport. Aquests 

programes es poden desenvolupar tant a nivell de primària, secundària o universitat 

destacant sobretot la necessitat de formar en algunes habilitats bàsiques als estudiants que 

ofereixen el servei a la resta. 

 

Tornant a De la Cerda (2011) la tutoria és una modalitat d’ajuda entre iguals i ho defineix 

com: “la pràctica d’ajuda entre iguals basades en la transmissió de coneixements acadèmics i es 

corresponen amb activitats en que es treballen qüestions vinculades a les matèries curriculars” (p 125) 

 



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

16 
 

Álvarez i González (2005, p. 109), seguint a Baudrit (2000) utilitzen el concepte de 

company tutor i l’entenen com “aquell estudiant que treballa de forma col·laborativa juntament amb 

el professor tutor en les seves hores lliures o cobrint crèdits de lliure configuració, ajudant a l’alumne sense 

experiència en la seva feina i donant-li una idea real d’allò que implica el procés formatiu” (p. 109). Es 

tracta doncs, d’un assessorament entre iguals: alumnat amb experiència en una titulació que 

ajuda a estudiants que inicien els seus estudis a resoldre problemes relacionat amb la seva 

formació. Així doncs, es defineix el company tutor “com un estudiant veterà que, a partir de la 

seva experiència, facilita el procés d’aprenentatge a altres estudiants que s’incorporen a la vida universitària, 

ajudant-los a clarificar els seus objectius, a aconseguir les metes que s’han proposat, a resoldre dubtes 

relatives a l’ensenyament, a trobar fórmules per a millor en l’aprenentatge i a retallar el camí en la resolució 

de problemes” (p. 110). 

 

El tutor assumeix unes obligacions similars als que es sotmet el professorat: ajudar als 

tutelats de forma eficaç, assistir regularment a les sessions de tutelars i, si s’escau, seguir 

sessions de formació. Baudrit (2000, citat a de la Cerca, 2011, p. 81) distingeix quatre 

papers fonamentals dels tutors:  

- Dimensió mediadora: es considera que els tutors són mediadors en diferents 

ordres i esdevenen intermediaris entre persones, entre institucions o fins i tot entre 

societats.  

- Dimensió d’animació: els tutors sovint s’espera que animin als grups i que 

assoleixin que els interlocutors es tornin més dinàmics. Freqüentment, les sessions 

tutelars s’organitzen en grup i de la tasca dels tutors depèn que es puguin explotar al 

màxim els avantatges del treball en grup. 

- Dimensió pedagògica: els tutors han d’atendre especialment a l’ajuda que 

proporcionen als tutorats. Així, malgrat les intervencions poden ser molt variades 

cal que s’adeqüin a les necessitats dels tutorats, conduint i controlant les seves 

accions amb èxit. El correcte desenvolupament de la tutoria depèn en gran mesura 

dels coneixements del tutor, de la seva aptitud per comunica’ls-hi al tutorat i de la 

seva habilitat per a fer-los accessibles. 

- Dimensió complementària: es destaca la necessitat de la supervisió professional 

per a que els tutors puguin exercir veritablement un paper pedagògic. Els tutors 

complementen l’acció educativa dels docents, esdevenint una mena d’auxiliars 

pedagògics: afegeixen un plus a l’ensenyament dels mestres però no els 



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

17 
 

substitueixen. Així, la missió principal dels tutors complementaris es correspon amb 

esdevenir ajudants pedagògics dels docents. 

 

Diferents autors (Topping, 1988; Goodlad i Hirst, 1990, citats a Álvarez i González, 2005, 

p. 121) han ressaltat els avantatges que es deriven d’aquest tipus d’ajuda entre iguals:  

- L’alumnat interactua i connecta millor amb els companys, a qui veuen més pròxims 

a la seva realitat, que amb el professorat, amb qui els uneix una relació 

condicionada moltes vegades per l’avaluació. 

- S’elimina la relació d’autoritat 

- Es creen condicions per a promoure una relació de confiança mútua.  

- Hi ha possibilitats d’enriquiment mutu (com assessorat i com assessor) 

- Té connotacions de caràcter humanista, degut a la possibilitat de poder ajuda a 

altres persones que ho necessitin.  

 

En la mateixa línia Melero i Fernández (1995, citat a Duran, 2002, p. 59), a partir de les 

dades que es desprenen de la recerca sobre tutoria entre iguals semblen provar, també 

sostenen que aquesta estratègia instruccional comporta beneficis clars per a l’alumnat (i no 

només per a l’alumne tutorat, òbvies en rebre un ajut personalitzat i permanent, sinó també 

per a l'alumne tutor). En aquest sentit, els avantatges per a l'alumne tutor, es poden resumir 

en: 

 

- Augment de la implicació, del sentit de la responsabilitat i de l'autoestima. El tutor 

sent que l'aprenentatge del seu company depèn de l'ajut que ell li proporciona, cosa 

que el fa implicar-se afectivament en la qualitat de la relació, de la que pel rol que 

ocupa n'és el màxim responsable. Els resultats positius que el seu company tutorat 

va obtenint el poden ajudar a millorar l'autoestima, en sentir-se responsable 

d'aquestes millores. 

- Major control del contingut, de la tasca i millor organització dels coneixements 

propis per poder transmetre'ls. En línia amb les investigacions que mostraven que 

ensenyant s'aprèn, la preparació, l'explicació i el monitoratge del procés 

d'aprenentatge del tutorat ofereixen una oportunitat de major domini o 

aprofundiment dels continguts, per part del tutor. 
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- Consciència de llacunes i d'incorreccions pròpies i detecció i correcció de les de 

l'altre. Davant de les necessitats instructives que planteja el tutorat, el tutor s'adona 

de les mancances que té i, alhora, aprèn a detectar les del tutorat. 

- Millora de les habilitats psicosocials i d'interacció. Les actuacions que es desprenen 

del rol de tutor exigeixen l'aprenentatge i ús d'habilitats socials comunicatives 

(prestar atenció o expressar-se amb claredat) i d'ajuda (donar temps per pensar o 

formular preguntes). 

Per la seva banda, els beneficis per a l'alumne tutorat es poden concretar en dos (Duran, 

2002, p. 83): 

- Millores acadèmiques. El treball amb un tutor que ofereix un ajut personal i 

permanent comporta un augment del temps d'estudi i de treball, una major 

motivació, fruit del compromís amb el company, que pot concretar-se en aspectes 

com la puntualitat o l'assistència. 

- Ajust psicològic. El treball amb un igual, pot facilitar la disminució de l'ansietat, de 

la depressió i de l'estrès, en treballar en un clima de major confiança, on és 

perfectament possible expressar els dubtes, que són atesos immediatament. 
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3.2. La tutoria universitària  

 

Des d’una perspectiva enfocada en l’acció de la tutoria entre iguals, el concepte passa a ser 

un tipus de modalitat de tutoria universitària defensada per molts autors, i utilitzada en 

moltes universitats.  

 

3.2.1. Origen i desenvolupament de la tutoria universitària 

 
En les últimes dècades del segle XX, els processos de formació i els mecanismes per 

facilitat la transició entre els diferents sistemes de formació, en l’entorn universitari han 

patit diferents redefinicions. Com a conseqüència, els processos d’orientació i tutoria es 

consideren un dels indicadors de qualitat de les institucions d’ensenyament superior 

(Rodríguez Espinar, 2004). Tot i així, la tutoria universitària no apareix al segle XX. Si 

revisem la història de l’ensenyament superior es confirma que la tutoria, entesa com una 

acció d’intervenció formativa destinada al seguiment acadèmic dels estudiants (Rodríguez 

Espinar, 2004) ha format part de la tasca dels professors des dels inicis de la universitat.  

 

La definició però, s’emmarca a les diferents concepcions o models universitaris 

desenvolupats en contextos temporals i geogràfics diversos. Porta (1998 citat a) proposa 

diferents arquetips d’universitat que es van gestant en cada etapa històrica, que Rodríguez 

Espinar (2004) pren com a base per analitzar la pròpia evolució de la funció tutorial i 

comprendre millor el seu context. 

 

L’origen de la universitat es troba en la societat medieval. En aquella època es buscava la 

“transmissió de coneixement o del saber absolut, el respecte a la veritat i el desenvolupament de l’esperit 

d’estudi” (Rodríguez Espinar, 2004). El paper del professor doncs, era guiar, orientar, 

tutoritzar la conducta moral, social i intel·lectual dels seus alumnes en la cerca del 

coneixement, com a via per al creixement personal, mitjançant una relació personal estreta.  

 

Més endavant, en la universitat renaixentista, s’unirà de forma important ensenyança i 

investigació com la principal finalitat. Els professors agafen un paper estrictament docent, 

on prevaleix l’esperit científic i de llibertat, i la reflexió crítica dels coneixements adquirits. 

No serà fins al segle XIX quan s’aconsegueix superar aquesta concepció del docent a la 



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

20 
 

universitat. Serà en aquest segle on es consoliden diferents “arquetips d’universitat” 

influents també a Amèrica i Europa (Porta, 1998 citat a Rodríguez Espinar, 2004, p. 15):  

 

- Model humboldtià (Alemanya), representa l’arquetip d’universitat científica-

educativa. Els valors fundamentals són l’autonomia de les institucions i la llibertat 

del professorat i l’alumne com element fonamental per a que la persona 

desenvolupi les seves capacitats.” La funció tutorial del profesor és promoure la 

creació de ciència i es crea un context de tutoria de grup petit on es profunditza en 

les matèries, es discuteix el procés acadèmic i es contribueix a desenvolupar 

l’alumnat un mètode per al desenvolupament del coneixement.  

 

- Model anglès, representant a l’arquetip educatiu, desenvolupat fonamentalment a 

centres tant importants com Oxford i Cambridge. En aquest model, el sistema 

tutorial és diferent i el professor era el responsable de vetllar per la formació moral i 

científica d’un reduït nombre d’estudiants.  

 

- El model professional francès introdueix una universitat marcada per “les 

necessitats de professionalització al servei dels estats naixents”.  

 

Però a finals de segle XX, caracteritzat per les grans transformacions socials i els ràpids 

avenços científics i tecnològics, es van anar imposant noves necessitats de formació i que 

per tant, ha fet que la funció de la universitat s’hagi anat replantejant fins a atenuar les 

diferències entre els models d’universitat i la fusió de les seves característiques en alguns 

d’ells (García et al, 2004). Així, des de la dècada dels noranta s’observa una tendència clara a 

la revaloració de la docència, des dels àmbits de la planificació educativa, i un major control 

de l’activitat del professorat (Rodríguez Espinar, et al 2001, p. 16). 

 

 

 

 

 

 



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

21 
 

3.2.2. Cap a un nou model de tutoria universitària. El context de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior 

 

Tal i com s’ha nombrat en el punt anterior, l’educació superior ha patit una modificació en 

la seva finalitat, degut als canvis en el context sociocultural i científic desenvolupats en els 

últims anys. García et al (2004, p. 12), en un intent de recopilar les diferents funcions que 

en l’actualitat té encomanades la universitat, exposa les següents:  

 

- Una missió docent, de conservació de la cultura i de transmissió de la sabiduria 

acumulada per la Humanitat a les noves generacions.  

- Una missió investigadora, de creació de nou saber que ens porta a un augment dels 

desenvolupament cultural, científic i tecnològic.  

- Una funció professionalitzant, que s’endinsa en la formació integral de persones, 

perquè ocupin un rol professional valuós per ells mateixos i per la societat en que 

viuen. 

- Una projecció social, que contribueix al desenvolupament econòmic, artístic i 

cultural, de convivència i d’equitat.  

 

Els fins de la universitat van en relació directa amb la funció tutorial desenvolupada pel 

professorat (Rodríguez Espinar, 2004. p.31) i actualment, des d’una perspectiva global 

coexisteixen tres grans models de tutoria (Sebastián, 2004, citat a García et al., 2004, p. 15) 

associats als principals models d’universitat descrits anteriorment:  

 

- Model acadèmic. Més vinculat a la tradició continental, en el que l’acció docent es 

restringeix a informar o orientar sobre la seva assignatura, en un ambient 

d’autonomia i llibertat de tots els membres de la comunitat universitària. 

- Model de desenvolupament personal. Més relacionat al model anglès, en el què 

l’objectiu és el desenvolupament integral de l’estudiant i per tant, l’acció tutorial 

avarca àmbits no només acadèmics, per posar èmfasi en qüestions més 

professionals i personals. 

- Model de desenvolupament professional. La figura del tutor de la Universitat en 

aquest cas, es veu complementada per la del tutor en el centre de pràctiques, en el 

que el principal objectiu és el desenvolupament de destreses i competències 
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personals, acadèmiques i professionals, per tal d’ajustar al màxim el perfil de 

l’estudiant als requeriments del lloc de treball.  

 
A Espanya ,la incorporació de la tutoria com activitat docent és relativament recent, i no té 

tanta tradició com en les universitats americanes o britàniques, (García et al., 2004, p 16). 

Tanmateix, aquestes grans transformacions durant el segle XX ja nombrades anteriorment, 

han portat a la incorporació de les universitats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 

(EEES), que suposa un replantejament de la tutoria universitària. L’entrada a l’EEES, 

justifica doncs, per a molts autors, la necessitat d’un nou paper del professor universitari, 

més centrat en l’estudiant i en les seves expectatives professionals, reforçant les funcions 

orientadores i assessores sobre les transmissores (Rodríguez Espinar, 2004, p. 42).  

La Declaració de la Sorbona el 1998 i més tard, 1999, la Declaració de Bolònia estableixen 

la necessitat de la creació de l’EEES amb la intenció de crear un model de convergència 

dels sistemes d’educació superior dels diversos països d’Europa. Aquesta convergència 

estableix com a objectiu l’establiment d’estàndards de qualitat per la formació universitària, 

i aquestes són les més destacades seguint a Arbizu, Lobato i del Castillo (2005, p. 8):  

- Un nou concepte del procés d’ensenyament-aprenentatge, en que l’objectiu de 

l’ensenyament va més enllà dels aspectes conceptuals de les disciplines. Aquesta 

tasca d’ensenyar contempla doncs, noves dimensions com les que destaquen: 

motivar a l’alumne, intentar que conegui i confiï en les seves possibilitats, 

desenvolupar un auto concepte positius de desenvolupament personal i 

professional, desenvolupament de la pròpia autoestima i que sigui capaç de 

construir el seu propi projecte personal i professional. Així doncs, “determina la 

necessitat d’orientació de l’alumne en el seu desenvolupament personal, curricular i professional” 

(p. 9). 

- La formació universitària com a formació professionalitzadora, per preparar així als 

alumnes pel futur professional on pugui adaptar els seus interessos i capacitats al 

context on es pretén ubicar. L’exigència d’unir la formació universitària amb els 

contextos laborals, planteja la necessitat d’orientar a l’alumne professionalment.   

- Una formació altament pràctica i amb capacitat d’adaptar-se a noves 

circumstàncies, necessitats i demandes. 
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Garcia et al (2005, citat a Álvarez i González, 2010) defineix amb precisió el perfil del tutor 

universitari que encaixa en el nou model formatiu de l’EEES. 

  

“El professor tutor és aquell que té especialment encomanat a un estudiant (o grup d’estudiants) 

per a assessorar-lo i ajudar-lo en el seu procés educatiu, com a mitja per contribuir al 

desenvolupament de les competències genèriques i disciplinàries definies per cada titulació. És el 

professor que, a la vegada i en convergència amb les funcions de docència, duu a terme un conjunt 

d’activitats orientadores i formatives, procurant que l’estudiant arribi al màxim desenvolupament 

en allò cognitiu, personal, acadèmic i professional” (p.239) 

 

Aquest seguit de reptes amb els quals actualment estan treballant les universitats són de 

vital importància per aconseguir una docència de qualitat, centrant els esforços en 

l’aprenentatge de l’estudiant i en la consecució de les competències adients. Així, els nous 

reptes de l’educació superior dins del context de l’EEES, impliquen una sèrie de canvis, on 

l’orientació i l’acció tutorial hi tenen un paper molt important.  

 

Per tal d’argumentar que la dimensió orientadora i tutorial és un element crucial en el 

context actual universitari, Garcia et al (2004, p. 18) proposen els següents factors 

confluents:  

a) Massificació de l’alumnat a les classes, fet que propicia que aquest es senti desatès i 

despersonalitzat. L’estudiant necessita a algú com a interlocutor vàlid i representant 

de la institució per poder dirigir els seus problemes o necessitats.  

b) La complexitat de la Universitat: organització, estructura, plans d’estudi, 

reestructuració dels estudis de Grau i Postgrau, entre d’altres. Per això és precís que 

l’estudiant compti amb algú que l’orienti i l’ajudi a entendre, a ubicar-se i a elegir 

davant de d’aquesta complexitat.  

c) Multiplicitat d’itinerants curriculars, els quals l’estudiant pot optar i elegir 

encertadament i amb rigor, però que es fa molt difícil sense l’assessorament i la 

tutela d’un expert.  

d) El grau de fracàs universitari espanyol, corresponent a un dels més elevats 

d’Europa, determina aquells estudiants que comencen i no acaben els seus estudis 

universitaris. Tot i haver varietat de factors, cal destacar que, en general, l’estudiant 

no elegeix estudis amb coneixement de causa i no és adequadament orientat 
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acadèmicament. Així, un bon règim tutorial previ a la universitat, podria alleujar 

aquesta situació. 

e) El perfil de l’estudiant és la d’un jove, que tot i ser major d’edat, no sempre disposa 

del nivell de maduresa i autonomia necessaris per poder desenvolupar-se per si sol 

de forma segura. Requereix, en molts moments, d’orientació i guia perquè els seus 

passos siguin ferms. 

f) L’universitari actual està sotmès a un context social lligat a la seva condició de jove: 

consum de drogues, tensions familiars, dificultats d’inserció laboral, crisis 

emocionals i afectives, etc. Davant d’això, l’existència de professionals i l’adequada 

comunicació amb aquests, poden aportar ajuda i companyia propera.   

 

Actualment a més, i a mode de complementar les dades anteriors, existeix un tant per cent 

força elevat d’estudiants universitaris que abandona els estudis universitaris. Més 

concretament, en l’estudi “L’abandonament dels estudiants a les Universitats Catalanes” 

(Gairín, et al, 2010, p. 66).  elaborat des de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU), s’assenyala que un 34,9% dels estudiants de la Universitat 

de Barcelona abandonen els estudis universitaris, dels quals, un 55% ho fan el primer any 

de la carrera. En diverses investigacions (Cabrera y La Nasa, 2005; Cabrera y otros, 2001, 

2006; González et al 2007; Gairín et al 2007; Álvarez González, Figuera y Torrado, 2011; 

Torrado, 2012, citats a Gongález, 2014), es recullen els principals factors d’abandonament 

dels estudiants universitaris: 

- La no integració al grup classe i a la carrera. 

- La inadequació de la docència. 

- La insatisfacció amb el professorat. 

- La inadequada gestió dels processos d’Ensenyament-Aprenentatge. 

- Les experiències negatives a l’aula (clima). 

- La falta de motivació personal i situacional. 

- La falta d’assistència a classe. 

- La falta de comunicació i relació amb l’alumnat. 

En aquest context actual de la universitat sumat amb el problema de l’abandonament dels 

estudis universitaris, també es posa en relació les dificultats o problemes que actualment la 

tutoria i l’orientació estan tenint a les universitats espanyoles en general. Álvarez (2014) en 

fa l’anàlisi següent:  
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- No existeix una gran disponibilitat d’horaris per part del professora i de l’alumnat 

per a la tutoria 

- Falta d’espais educatius per atendre a l’alumnat 

- Falta d’una infraestructura adequada per a poder utilitzar les eines informàtiques 

d’atenció a l’alumnat, com per exemple l’espai virtual. 

- En alguns casos de tutoria es converteix en una cosa burocràtica (servei social, 

beques, etc.) 

- A vegades es confon l’acompanyament acadèmic tutorial amb un espai per el 

desfogament emocional. S’ha de tenir en compte però que no és la única finalitat. 

- Falta de capacitació continua i específica per als tutores (maneig de l’estrès, de 

conflictes, d’empatia, etc), ja que el docent no sempre té aquestes capacitats, i se li 

han de proporcionar. 

- Falta d’interès de l’alumnat i falta de temps del professorat, ja que pot ser que el que 

ofereixi aquest, no sigui interessant per l’alumnat.   

 

En aquest nou escenari a partir dels acords de Bolònia, ja explicat en els punts anteriors, la 

tutoria cobra especial rellevància ja que ajuda a la personalització del procés d’aprenentatge 

i la orientació per al desenvolupament persona, acadèmic i professional de l’alumnat. Amb 

l’aprovació de l’EEES s’ha establert que no només la docència i la investigació 

contribueixen en la qualitat del servei educatiu que ofereix la universitat, sinó també les 

activitats relatives a l’orientació i la tutoria, i poder parlar així, d’una “Universitat 

competitiva” (Álvarez, 2014). Així, a partir de l’anàlisi d’aquestes necessitats i de les 

mancances del model actual explicat anteriorment, els autors proposen diferents 

classificacions dels models de tutoria universitària, que tot seguit s’exposaran.  

 

Arbizu et al. (2005) proposen tres models de tutoria universitària, i segons els autors, cada 

centre o titulació podrà escollir la que més s’adeqüi a les seves circumstàncies:  

- Model de tutoria integral. Aquest model atén a les dimensions acadèmica, 

professional i personal de l’alumnat d’una forma global. Segons l’autor, aquest 

model és el més complet ja que impulsa el desenvolupament integral de l’alumne en 

les seves diferents dimensions: cognitiva, afectiva-emocional, social i professional. 

Tanmateix, també remarca que és un model que presenta molts requeriments: 

formació del professorat, equips de suports, professionals de l’oreintació, ràtio d’un 

màxim de deu alumnes per professor i molt temps del professor.  
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- Model de tutoria entre iguals. Aquest model de tutoria pretén oferir una ajuda 

d’assessorament i recolzament a la integració i èxit en la formació universitària dels 

alumnes de primer cicle de la Universitat. De forma més específica, es busca 

afavorir la integració a la vida universitària mitjançant informacions i orientacions 

en assumptes acadèmics i socials, per tal de superar determinades dificultats en 

l’aprenentatge i maduració en competències metodològiques. Aquesta tasca la 

realitzaria l’alumnat de 3r o 4t curs, mitjançant una assignatura de lliure elecció. 

-  Model de tutoria acadèmica. Definida pels autors com una acció d’intervenció 

formativa destinada al seguiment acadèmic dels estudiants i que es desenvolupa en 

el context de la docència de cada una de les assignatures que un professor 

imparteix. Aquest model és el que parteix del context de l’EEES, en que es concep 

una nova formació acadèmica centrada en l’aprenentatge de l’alumne, i que per tant, 

és el professor de cada assignatura que ha de poder orientar i assessorar a 

l’estudiant en relació a la matèria.  

 

García et al (2004), distribueixen les modalitats de tutoria de 4 formes diferents segons: 

- Grupals o individuals 

- Segons l’àmbit, que en trobem quatre models. La tutoria burocràtica, en què el 

professor tutor es limita a funcions burocràtiques i administratives, a la revisió 

d’exàmens; reclamacions, problemes o queixes i i complimentació d’actes o 

documents oficials entre d’altres. La tutoria acadèmica, on el tutor universitari es 

centra amb els estudis i assignatures, aspectes de la bibliografia i fonts de 

documentació, elaboració de treaballs de curs i la realització d’investigacions. La 

tutoria docent, que completa i amplia la tutoria oferida a les classes, mitjançant la 

docència en petit grup, realització de seminaris, realització de debats i un estil 

dialogant i participatiu de l’alumnat i el professor. I finalment, la tutoria com 

assessoria personal, en la que s’ofereix a l’alumnat atenció personalitzada en 

necessitats intel·lectuals, socials, acadèmiques i personals; la transmició 

d’informació, orientació i assessorament i l’atenció en qualsevol problema personal. 

  

- La mentoria (tutoria entre iguals) com a recolzament al professor, on es duu a 

terme entre un estudiant experiemntat i coneixedor del medi universitari per 
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experiència personal, en relació a altres alumnes nous i sense experiència per ser 

acabats d’arribar a la universitat.  

 

- La teletutoria, que suposa l’ús de la tecnologia a distància per a desenvolupar les 

relacions tutor-estudiant, mitjançant l’ús d’e-mail, text, audio o video conferències, 

o una combinació entre elles. Tot i així, també es considera que pot ser, no només  

una modalitat sinó un eina de comunicació entre tutors i alumnes, o entre mentors i 

alumnes tutoritzats.  

 

Com es pot veure, són diverses les classificacions sobre les diferents modalitats de tutoria 

universitària. Les presentades anteriorment tenen les seves diferències i semblances, però, 

en general consideren aquests models de forma diferenciada. Per això, a continuació, es 

presenta una proposta de model integral de tutoria universitària defensada per Álvarez 

González (2014), que té en compte de forma bastant semblant als altres autors, totes 

aquestes modalitats tutorials, amb la diferència que l’autor les engloba, per tal de poder 

desenvolupar un model d’acció tutorial que tingui en compte les següents funcions:  

 

- La tutoria com l’ajuda per a recuperar i/o consolidar aprenentatges.   

- La tutoria com estratègia didàctica que faciliti el procés d’aprenentatge de 

l’estudiant.  

- La tutoria com a referent relacional: facilitadora de la integració acadèmica i social 

de l’estudiant.  

- La tutoria com informació i orientació curricular.  

- La tutoria com l’ajuda al desenvolupament acadèmic de l’estudiant. 

- La tutoria com ajuda al desenvolupament integral de l’estudiant.  

 

Així doncs, per tal de duu a terme aquestes funcions, Álvarez González (2014) proposa 5 

nivells o modalitats de tutoria universitària, formant així una unitat, i no només 

compartiments separats. Aquests nivells del model integral que proposa doncs, són els 

següents: 

- Tutoria d’assignatura o tutoria docent: nivell o model que molts autors 

l’anomenen acadèmica. La duu a terme el professor de cada assignatura i es basa en 

acompanyar en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Algunes de les funcions a 
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realitzar són promoure la motivació i l’interès per l’assignatura, explicar la dimensió 

professional de l’assignatura, assessorar-lo en la recerca de fonts documentals i el 

domini de les TIC, guiar en la metodologia de treball i d’avaluació de les 

assignatures o atendre les dificultats d’aprenentatge de cada alumne.  

- Tutoria acadèmica d’acompanyament (desenvolupament de la carrera). 

Aquesta tutoria es duu a terme mitjançant l’assignació d’un professor tutor a un 

grup reduït d’alumnes. Les funcions d’aquest són facilitar la integració acadèmica i 

social de l’estudiant, donar informació i orientació curricular, acompanyar en el 

desenvolupament acadèmic i professional, i assessorar en els processos d’inserció 

acadèmica i professional.  

- Tutoria d’assessorament personal (tutoria de recolzament). En aquesta 

modalitat, es treballaran aspectes relacionats amb el coneixement de sí mateix i dels 

altres, amb la presa de decisions i de resolució de conflictes, amb les habilitats 

socials i de vida, amb les problemàtiques personals i si cal, realitzar una derivació als 

serveis de la institució.  

- Tutoria de practicum. Nivell de tutoria relacionat amb el seguiment i tutorització 

de l’alumnat assignat que realitza pràctiques a un centre extern. Així doncs, aquest 

haurà d’elaborar, conjuntament amb l’alumne i el centre de pràctiques, el contingut 

específic del pla de pràctiques, informar a l’alumnat de tots els aspectes 

organitzatius de les pràctiques, supervisar l’adquisició de les competències i les 

habilitat pròpies de la professió i avaluar el procés de pràctiques de l’alumnat 

conjuntament amb el tutor del centre.  

- Tutoria entre iguals. Nivell de tutoria en què l’alumnat de segon cicle  pot 

acompanyar a l’alumnat de nou ingrés en la seva acollida i adaptació als estudis, 

conjuntament amb el professor de curs. A més, algunes de les funcions són 

l’assessoria en matèries amb un nivell alt de reprovació, orientació en els ritmes i 

tècniques d’estudi de les matèries, preparació d’exàmens,  informació i orientació al 

nou alumnat sobre la vida al Campus, l’associacionisme, tràmits burocràtics, el 

carregament acadèmic, etc.  

 
 
Seguint amb Álvarez González i el seu model integral, considera que aquesta acció tutorial 

s’ha de poder realitzar al llarg de tota la carrera universitària. Tot i així, hi ha tres moments 

essencials en que s’ha d’encarar la tutoria de formes diferents (2014):  
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- Moment I. Inici dels estudis universitaris amb la finalitat de conèixer el perfil de 

l’estudiant i realitzar tasques d’acollida i adaptació a la universitat.  

- Moment II. Durant el procés acadèmic, per tal de poder donar un acompanyament 

acadèmic, personal, social i professional. 

- Moment III. Final dels estudis universitaris, amb la finalitat d’assessorar i orientar 

sobre la formació contínua i la inserció sociolaboral.  

 

 

De la mateixa manera, Álvarez i González (2010, p 242) reconeixen que “en el primer cicle són 

freqüents les desorientacions degut al trànsit del sistema de secundària a l’universitari.” Les principals 

necessitats doncs, d’aquesta primera etapa estan relacionats amb el funcionament de 

l’assignatura i altres qüestions acadèmiques. Però l’alumnat “també reconeix tenir necessitats 

d’orientació en general, sobre activitats a la universitat, sobre el funcionament de serveis com la biblioteca o 

sobre aspectes normatius i burocràtics, entre d’altres”.  

 

En definitiva, aquest recull documental dels aspectes que contextualitzen i defineixen la 

tutoria a la universitat, ens permeten concloure que les universitats actuals estan apostant 

per fomentar i millorar les actuacions dirigides a la tutoria i a l’orientació universitària.  

Aquestes generen una sèrie d’avantatges en relació a la personalització i la individualització 

de l’aprenentatge de l’alumnat potenciant la seva autonomia i a l’afavoriment del 

desenvolupament personal, acadèmic, professional i social de l’estudiant. 
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3.3- Altres experiències 

 

En la revisió de la realitat en matèria de necessitats i problemàtiques de formació i 

orientació en la universitat, són molts països estrangers, especialment de parla Angles 

(Anglaterra, Estats Units, Canadà i Australia) que desenvolupen eficaces propostes de 

models d’orientació i assessorament en l’educació superior basades en la tutoria entre iguals 

i/o la mentoria (Valverde et al 2004). Alguns dels objectius més comuns en aquests 

projectes són acompanyar als estudiants, i en particular, als que mostres més dificultats en 

els processos d’aprenentatge d’algunes matèries; ajudar als alumnes a adquirir habilitats 

complementàries a la seva formació; preveure possibles fracassos; millorar la integració dels 

alumnes estrangers o guiar als estudiants en petits treballs d’investigació, entre d’altres.  

 

Per citar alguns exemples de gran desenvolupament es poden trobar a la Universitat de 

Wisconsin a Wilwaukee o a la Universitat Simon Fraser a Canadà. També a la Universitat 

de Califòrnia a través del OSD Peer Mentoring desenvolupat per a estudiants amb 

necessitats educatives especials i els serveis realitzats per la State University of New York 

en Postdam a través del Peer Mentoring Program. Aquestes experiències en altres països 

han obtinguts resultats molt satisfactoris a tots els nivells (Miller, 2002; Clunterbuck, 2001, 

Rey Carr, 1999, citats a Valverde et al 2004). 

 

A Espanya, l’ús de la tutoria entre iguals o mentoria a la Universitat apareix amb l’objectiu 

de facilitat el trànsit als alumnes de l’etapa d’educació secundària a la Universitat en general, 

orientant-los en àmbits acadèmics, administratius i socials (Valverde et al., 2004). Tot i no 

haver-hi tanta tradició tan arrelada d’aquest mètode d’aprenentatge, en els últims anys ha 

crescut exponencialment. Un del motius principals és per la creació de la Red de Mentoria 

en entornos Universitarios Españoles que va començar a funcionar al 2008 amb la 

participació de set Escoles Universitàries de la Universitat Politècnica de Madrid, una 

Facultat de la Universitat Complutense, una de la Universitat de Las Palmas de Gran 

Canaria, l’Escola Superior Politècnica de la Universitat Europea de Madrid i la Facultat de 

Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Oviedo. A més, en els últims 4 

anys també s’han afegit la Universitat Carlos III de Madrid, La Politècnica de Cartagena, la 

de Càdiz i La Universitat Nacional d’Educació a Distància.  
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L’objectiu d’aquesta Xarxa és de poder disposar d’un lloc de trobada en que professors i 

alumnes de qualsevol universitat espanyola, així com professionals, poguessin compartir 

experiències, objectius, metodologies, recursos i les mateixes tècniques d’avaluació per a 

verificar l’eficàcia dels programes; amb la finalitat d’unificar esforços i aptituds, trobar 

sinèrgies, estudiar , analitzar i desenvolupar d’una forma més rigorosa programes de tutoria 

i mentoria entre iguals, així com avaluar-ne la seva eficàcia (Sánchez, 2009). 

 

A continuació es desenvolupen alguns dels programes de Tutoria entre iguals i mentoria 

més coneguts a nivell nacional, i que a més, i no menys important, aporten una avaluació 

dels resultats obtinguts en el desenvolupament d’aquests. 

 

El Programa Brújula de la Universitat Europea de Madrid, és una estratègia educativa 

per al desenvolupament de competències generals i especifiques a partir de la mentoria 

entre iguals. En un informe (Velasco i Benito 2011) realitzat pels coordinadors del 

programa es detallen les característiques del programa, en que l’objectiu, emmarcat dins de 

l’assignatura de matemàtiques, és, no només aconseguir una millora en l’adaptació dels alumnes 

acabats d’arribar sinó aprofitar les relacions entre alumnes per la millora del rendiment acadèmic en les 

assignatures de Matemàtiques, a través del desenvolupament de la competència matemàtica i d’altres 

competències generals com les habilitats comunicatives, responsabilitat i compromís, autoconfiança, 

planificació, capacitat de lideratge, entre d’altres (p.2) 

 

En aquesta universitat aposten per la mentoria formar, planificada, intencional o 

sistemàtica, on els objectius i els beneficis estan clarament identificats i existeix més control 

i seguiment de l’acció. A més, aquesta acció, és realitza de forma grupa, on cada mentor és 

responsable de 3 mentoritzats. La participació és voluntària en tots dos rols, però en el cas 

del mentor es realitza un procés de selecció mitjançant l’expedient acadèmic i les habilitats 

interpersonals i també realitzen una formació prèvia a les sessions. La freqüència de 

sessions és setmanal i de 30 minuts aproximadament, on el mentor a de realitzar un 

informe de cada una i un diari reflexiu al final de tot el procés. A més, també compten amb 

un seguiment per part dels professor coordinadors del programa per assegurar 

l’acompliment dels objectius i solucionar els problemes que vagin sorgint.  
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Aquest programa de mentoria, es complementa mitjançant l’avaluació de tot el procés, que 

en línies generals es constaten els objectius plantejats, de que el procés afavoreix a tots els 

agents implicats. Per una banda, els mentors desenvolupen diferents competències 

relacionades amb la responsabilitat, l’autoconfiança, el lideratge, les habilitats comunicatives 

i el treball en equip, a la vegada que milloren el coneixement de la pròpia institució. I per 

altra banda, els tutelats aconsegueixen una millor percepció per afrontar el seu pas a la 

Universitat, desenvolupant habilitats i actituds personal, millorant les seves tècniques 

d’estudi i el seu rendiment acadèmic.  

 

Un altre dels exemples important i de llarga trajectòria i resultats en tutoria entre iguals i en 

l’àmbit nacional és el Proyecto Compañero de la Universitat de Cádiz. Aquest sorgeix a 

partir d’una experiència pilot el curs 2005/06 organitzat pel Servicio de Atención Psicologica y 

Pedagógica, que depèn de la direcció General de Serveis i Acció Solidària de la UCA, i que 

també col·labora el Vicerectorat d’alumnats, la Facultat de Ciències de l’Educació, la 

Biblioteca i el Servei d’Esport. Així doncs, el teixit institucional que el recolza és extens.  

 

La finalitat d’aquest projecte és facilitat la integració dels estudiants de primer curs de la 

Facultat de Ciències de l’Educació al context universitari mitjançant l’experiència adquirida 

per companys dels últims anys de les diferents especialitats de la Universitat (Marchena et 

al, 2011). La iniciativa és totalment voluntària, i pel que fa a l’alumnat tutor, que ha pot ser 

de tots els cursos menys del primer, se li ofereix una formació prèvia i li són concedits tres 

crèdits de lliure configuració i  L’activitat plantejada consisteix en orientar a l’alumnat 

novell en els seus primers dies de classes mostrant-los les instal·lacions que tenen a la 

disposició a la seva Facultat i al Campus, així com el funcionament de la Biblioteca i altres 

serveis amb els que compte la Universitat. Cada company tutor està al càrrec de entre 7 i 10 

persones i compta amb el suport del professor per possibles dificultats. Les sessions 

mínimes establertes són quatre el primer semestre, i la resta en funció de la demanda de 

l’alumnat novell. 

 En  el seu últim informe d’avaluació de resultat (2011), aquests mostren que un 80% dels 

companys tutors valora de bastant o molta, la satisfacció global del projecte. En el cas dels 

alumnes novells, un 72% valora també amb bastant o molta satisfacció.  
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La Facultat d’Educació de la Universitat de La Laguna, a Tenerife, també porta 

desenvolupant des del curs 2002/03 un programa de tutoria entre iguals anomenat 

Programa de Comañero-Tutor. El projecte té dos objectius clar, un directe, el d’orientar 

a l’alumnat de nou ingrés, i un altre indirecte, formar als estudiants que desenvolupen la 

tasca d’alumne tutor en les competències bàsiques, amb la finalitat de preparar-los per a 

realitzar la tasca de tutor i poder afrontar en el futur els processos d’accés al mercat laboral 

(Álvarez, González, i Palacions, 2009, p. 2). Per aconseguir aquests objectius es 

desenvolupa un model de formació i d’intervenció organitzat en dos programes: un 

Programa de Formació per alumnes tutors i un Programa d’Activitats adaptades als 

interessos i necessitats dels estudiants de nou ingrés, que desenvolupen els companys 

tutors. A més, el programa també es desenvolupa en paral·lel amb el Pla de Tutories 

Universitari de la mateixa Facultat.  

 

La principal característica i peculiaritat d’aquest programa és la seva avaluació en quant a les 

competències genèriques desenvolupades en la Formació prèvia i en la realització de la 

tasca dels companys tutors, recolzant així les premisses de l’EEES. Treball en equip, 

compromís ètic, habilitats en relacions interpersonals, responsabilitat i capacitat 

d’organitzar i planificar, són algunes de les competències més desenvolupades pels 

companys tutors (p. 8). 

 

El següent programa de Tutories entre iguals és el Programa mentor, que es duu a terme a 

la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat de Valladolid i emmarcat 

dins del Plà d’Acció Tutorial. Aquest Programa mentor va dirigit als alumnes de primer 

curs i pretén contribuir en els nous reptes de la Universitat integradora, innovadora i 

personalitzada que contempla l’EEES. (Cuéllar et al, 2010)  

 

Els alumnes mentors són de segon cicle del mateix Grau, que també compten amb diversos 

professors coordinadors que realitzen recolzament i supervisió de la tasca duta a terme pels 

estudiants. Els objectius principals d’aquest projecte és ajudar als alumnes de segon curs a 

incorporar mètodes i estil universitari als seus estudis i en la seva formació general; i 

desenvolupar una formació tant personal com professional als alumnes mentors, 

potenciant en aquets, habilitats socials, d’organització i d’orientació entre d’altres.  

La metodologia emprada està basada en la mentoria grupal, en que un dels alumnes 

veterans, orienten i assessoren a un grup de 4 o 5 alumnes novells. La peculiaritat d’aquest 
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projecte que és important nombrar és que especifica la temàtica de cada una de les sessions 

de mentoria i s’elabora el material específic necessari per al seu funcionament. Tot i així, 

però, la planificació és flexible i cada alumne tutor podrá tractar també en cada una d’elles 

temes que els estudiants de primer curs considerin més interessants. A més, aquest anàlisi 

de les necessitats de la població objecte serà continu, amb la finalitat, en qualsevol moment, 

de reconduir el projecte de mentoria per poder satisfer les necessitats de l’alumnat de nou 

ingrés.  

 

Les conclusions sobre els resultats obtinguts en l’informe del 2010, en referència a la 

satisfacció de l’alumnat, són rellevants ja que segons l’opinió de l’alumnat tutor la 

informació aportada és útil per a l’elecció de la seva trajectòria acadèmica i per la seva 

evolució acadèmica i professional. Segons l’alumnat tutorat, el seu mentor també ha 

contribuït de forma clara en la utilització de serveis i recursos destinats a la formació, a la 

planificació dels estudis i a relacionar-se amb facilitat amb la resta de companys del curs. 

(Cuéllar et al, 2010).  

 

Finalment, un dels exemples de tutoria entre iguals que es desenvolupa més a prop del 

nostre context, és el Programa de Tutoria entre Iguals de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona. Aquesta s’implementa en el Pla d’Acció 

Tutorial ja existents com un element de reforç i orientació adreçat a l’alumnat de nou accés, 

i en col·laboració amb el treball d’assessorament i informació desenvolupat pel professorat 

tutor. Els propòsit d’aquest Programa és millorar l’acció tutoria i assolir millors resultats 

acadèmics en els estudiants de primer curs. A més, també es refereix que la participació en 

el PAT com a alumne tutor, també comportarà la millora de la Facultat i els recursos que es 

troben a disposició dels alumnes i un aprenentatge i especialització en habilitat de 

comunicació, dinamització de reunions, orientació i assessorament.  

 

Els requisits de l’alumnat tutor és d’haver superat almenys 60 crèdits de l’ensenyament i 

s’otorgaran 2 crèdits ECTS per activitats institucionals. L’avaluació del curs es farà 

mitjançant l’informe valoratiu que emetrà cada professor/a tutor/a de l’alumne tutor 

assignat d’acord amb el treball i les aportacions realitzades, i la valoració realitzada per la 

Coordinació del PAT. 
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El desenvolupament del Programa es realitzarà a partir d’un Mòdul teòric per l’alumnat 

tutor, que costarà en sessions d’informació per dotar a l’alumne d’eines suficients per la 

tasca encomanda; i un mòdul pràctic on es duran a terme les accions de tutoria grupal i la 

participació en les reunions de coordinació i col·laboració en les Jornades de Benvinguda, 

Jornada de Portes obertes, entre d’altres.   
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4- Metodologia 

 

Tal i com s’explica a la Introducció d’aquest informe, el treball costa d’un objectiu principal 

corresponent a la realització d’un Programa de Tutoria Entre Iguals al Grau de Treball 

Social de la Universitat de Barcelona. Però per això, és necessari abans, la realització d’un 

diagnòstic per tal de valorar i fomentar la necessitat del programa. 

 

Per valorar i fomentar la necessitat del programa de Tutoria entre Iguals cal identificar una 

sèrie d’ítems, que s’exposen a continuació:  

 

- La relació de l’alumnat amb el Pla d’Acció Tutorial i la seva satisfacció amb 

l’orientació i l’assessorament rebut.  

- Els temes i els aspectes de més interès i utilitat per poder transmetre a l’alumnat el 

primer curs a la Universitat 

- La percepció de l’alumnat sobre la idea de la tutoria entre iguals com a model de 

tutoria.  

 

A continuació doncs, s’exposa la metodologia amb la qual s’han definit tota aquesta sèrie 

d’ítems per tal de poder definir l’objectiu específic i així, poder justificar la realització del 

Programa de tutories i les seves característiques.  

 

L’estudi realitzat és a través d’un diagnòstic en que la població seleccionada, a partir de 

l’anàlisi del perfil dels companys tutors i els tutorats en altres experiències de tutoria entre 

iguals, són els alumnes de 1r curs del Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona; 

els alumnes de 4t curs del mateix Grau i Universitat; i finalment també, aquelles persones 

assistents a la Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de 

Barcelona, que estaven interessades en matricular-se el curs següent al Grau de Treball 

Social. Aquesta Jornada es va realitzar al 9 d’abril de 2014. El motiu pel qual també es va 

optar per enquestar aquestes persones era per aquesta intenció de cursar els estudis 

universitaris de Treball Social, i per tant, ser els propers alumnes de nou ingrés d’aquest 

Grau.  

 

La tècnica utilitzada per tal de valorar i fomentar la idoneïtat del Programa és l’enquesta i 

porta per títol Enquesta de Tutoria i de Tutoria entre iguals. L’eina que s’utilitza és el qüestionari, 
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en concret 3 de diferents segons el perfil de la mostra. El qüestionari és “l’instrument bàsic 

a partir del qual es farà la recollida d’informació en l’anàlisi de tipus quantitatiu” (Brunet, 

Pastor i Belzunegui, n.d, p. 197). Segons Bravo (1995 citat a Brunet et al. Nd) els 

qüestionaris es caracteritzen per: “realitzar una observació indirecte dels fets, estan 

preparats bàsicament per les investigacions sociològiques, permeten l’aplicació a molts 

subjectes, fa possible l’obtenció d’informació sobre un ampli ventall de qüestions a la 

vegada i permet que la investigació social es pugui aplicar a aspectes subjectius” (p.203). 

 

L’elaboració del qüestionari consta de 4 passos segons Martínez (2000 citat a Fernández, 

2007): descriure la informació que es necessita, redactar les preguntes i escollir el tipus de 

preguntes, redactar un text introductori i les instruccions i dissenyar l’aspecte formal del 

qüestionari.  

 

Abans de començar en les preguntes dividides en els blocs, es recullen dades de caràcter 

sociodemogràfic en els 3 qüestionaris, com el sexe, la data de naixement i la població. La 

informació necessària a recollir s’estructura de diverses maneres segons el grup enquestat: 

 

 Qüestionari TJPO, dirigit a les persones assistents a la Jornada de Portes Obertes 

de la Facultat de Pedagogia i interessades en matricular-se al Grau de Treball Social. 

Format per un sol bloc destinat a conèixer la seva experiència en tutoria, l’interès de 

rebre orientació sobre diferents aspectes i de poder comptar amb aquesta orientació 

per part d’un alumne de cursos superiors. El qüestionari consta de 8 preguntes 

tancades, de les quals les pertinents al Bloc es realitzen a partir d’escales de mesura 

(veure annex 1). 

 

 Qüestionari TUTEI1, dirigit a l’alumnat de 1r curs de Treball Social de la 

Universitat de Barcelona. Qüestionari format per dos bloc. El primer correspon a 

conèixer la seva experiència en la orientació i l’assessorament rebut en el primer 

curs de Treball Social. El segon bloc té la finalitat de conèixer els temes i aspectes 

de més utilitat per tractar a les sessions tutorials el primer curs i conèixer la 

percepció de l’alumnat sobre la tutoria entre iguals.  El qüestionari consta de 22 

preguntes de les quals la majoria són tancades i es realitzen a partir d’escales de 

mesura (preguntes on s’ha d’assignar una puntuació) per tal mesurar la informació i 

concretar-la també de forma qualitativa. També consta de 2 preguntes obertes que 
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no delimiten per endavant les alternatives de resposta, deixen un espai lliure perquè 

l’enquestat escrigui la resposta (Fernández, 2007). (veure annex 1). 

 

 Qüestionari TUTEI2: dirigit a l’alumnat de 4t curs de Treball Social de la 

Universitat de Barcelona. Consta de 3 blocs, dels quals els dos primers tenen la 

mateixa finalitat que els bloc 1 i 2 del qüestionari TUTEI1. El tercer bloc i útil, 

s’aprofundeix en la figura del company tutor, per tal de detectar les possibles 

dificultats o problemes percebuts pels alumnes de 4t a l’hora de desenvolupar 

aquesta tasca i el seu grau d’interès en participar com a companys tutors. Aquest 

bloc també s’utilitzarà per determinar les característiques del públic objectiu. El 

qüestionari consta de 26 preguntes. La majoria d’elles també són tancades a partir 

d’escales de mesura (preguntes on s’ha d’assignar una puntuació), però també 

s’alternen amb les dicotòmiques, de resposta mixta i de resposta múltiple (veure 

annex 1). 

 

El qüestionari TJPO es va passar el dia 9 d’abril de 2014 amb el permís del Cap d’Estudis, 

en finalitzar la ponència de la Jornada de Portes Obertes. Això va propiciar que alguns dels 

assistents ja haguessin marxat. El nombre total de participants en l’enquesta finalment va 

ser de 30 persones de les 50 inicials. Degut a que no es podia contactar prèviament amb els 

assistents a la xerrada, no es va poder realitzar la prova pilot d’aquest qüestionari.  

 

Els qüestionaris TUTEI1 i TUTEI2, com ja s’ha dit abans, va ser en línia i es va realitzar 

mitjançant l’aplicatiu de Google Drive per realitzar qüestionaris. Un cop realitzat el 

qüestionari, abans de duu a terme tot l’estudi, es va realitzar una prova pilot. Pel qüestionari 

de 1r curs es va contactar amb els delegats del curs sol·licitant-los la seva participació i 

quatre d’ells es van oferir a participar a la prova pilot. Pel qüestionari de l’alumnat de 4t 

curs, la van realitzar també tres companys de 4t curs. Mitjançant aquesta prova vam poder 

detectar alguns errors de forma i de contingut del qüestionari que es van poder modificar. 

 

Seguidament, amb la finalitat d’arribar al nombre màxim de participants es va optar per 

compartir l’enllaç del qüestionari en els grups de Facebook ja formats tant per tots els 

estudiant de 1r i com per tots els de 4t. Tanmateix, per tal d’incentivar més la participació 

de l’alumnat de 1r es va realitzar una tasca de difusió dos dies abans. Aquesta tasca va 

consistir en explicar en primera persona, després de que els alumnes sortissin de les classes, 
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sobre el treball que estava fent i amb què consistia i a així, demanar-los especialment que 

participessin per tal de que el treball cobrés sentit. El qüestionari va estar obert durant dues 

setmanes i per millorar la participació es van fer tres recordatoris a cada un dels grups de 

Facebook.  

 

Per l’anàlisi de les dades es van utilitzar dos mètodes. Per una banda, les eines d’anàlisi que 

ofereix l’aplicatiu de Google Drive, que et permet recollir els resultats de forma ràpida. Per 

altra banda, també s’ha utilitzat el Microsoft Excel per creuar dades i analitzar-les.  
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5- Fonamentació i pertinença del Programa 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en l’objectiu específic d’aquest treball. 

S’exposen doncs, els resultats de l’enquesta i dels diferents ítems plantejats, per tal de 

fomentar la pertinença del Programa. 

 

Tal i com es menciona a la metodologia l’enquesta l’enquesta “Tutoria universitària i 

Tutoria entre Iguals” està formada per tres qüestionaris diferents. Per una banda el 

qüestionari TUTEI1, dirigit a l’alumnat de 1r curs de Treball Social de la Universitat de 

Barcelona; per altra banda, el TUTEI4, per l’alumnat de 4t curs del Grau de Treball Social 

de la mateixa Universitat; i finalment el qüestionari TJPO, realitzat per aquelles persones 

assistents a la Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Pedagogia, interessats en 

matricular-se el proper curs al Grau ed Treball Social de la Universitat de Barcelona, que es 

va celebrar el 9 d’abril de 2014 

 

La mostra obtinguda finalment,  van ser 110 persones, dels quals 37 d’elles eren alumnes de 

1r curs; per altra banda, 43 eren alumnes de 4t curs, i finalment, 30 eren persones assistents 

a la Jornada de Portes Obertes.  

 

A continuació es mostren doncs, els resultats que ens aporten informació en quant a 4 

àrees diferents relacionades amb els objectius. Primerament, es resumeixen aspectes 

sociodemogràfics de tots els participants així com la seva relació amb la tutoria. En segon 

lloc, es recull la satisfacció en l’orientació i l’assessorament rebut durant els cursos a la 

universitat. Seguidament, es recopilen els temes i aspectes de més interès i utilitat per poder 

transmetre a l’alumnat de nou ingrés; i finalment s’adjunten els resultats entorn a la idea de 

la tutoria entre iguals. Per tal d’analitzar els resultats obtinguts més rellevants en cada un 

d’aquests aspectes, es finalitza aquest apartat amb un resum dels resultats més rellevants. 

 

 

A) Dades sociodemogràfiques i relació amb la tutoria  

 
En quan al gènere, de tots els participants a l’enquesta un 86% (n=95) són de gènere 

femení. El 14% (n=15) representen en gènere masculí. En el següent gràfic es mostren els 

resultats en quan a gènere en funció dels tres grups diferents enquestats: els de 1r curs, els 

de 4t curs i finalment els assistents a la Jornada de Portes Obertes (JPO). 
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Figura 5.1 Gènere de les persones enquestades, per grup. Maig 2014.  

Font: elaboració pròpia 

 

 
En relació a l’edat, els alumnes de 1r curs tenen una mitjana d’edat de 21.7 on el 

40%(n=12) són nascuts el 1995. Els alumnes de 4, tenen, de mitjana, una edat de 26.2 anys, 

en que un 30% (n=13) són nascuts el 1992. En els alumnes participants a la Jornada de 

Portes Obertes la mitjana d’edat és de 19.1, essent l’any 1996 l’any de naixement del 60% 

dels participants.  

 

Pel que fa a la població de residència el 60%(n=23) dels enquestats de 1r curs són de 

Barcelona o àrea metropolitana. Els alumnes de 4t, un 53%(n=22) són de Barcelona o àrea 

metropolitana i dels alumnes participants de la Jornada de Portes Obertes el 36% (n=11). 

Així doncs, els resultats ens mostren que en proporció hi havia menys persones residents a 

Barcelona a la Jornada de Portes Obertes que en la participació dels dos cursos de Grau de 

Treball Social, que va ser del 56% (n=43) dels 80 totals.  

 

 
En quant a la relació amb la tutoria, en el cas dels alumnes participants en la Jornada de 

Portes Obert, un 63% (n=19) ens indiquen que el curs passat han realitzat algun tipus de 

sessió tutorial, i un 47% (n=11) que no. En el cas de l’alumnat del Grau de Treball Social, 

dels 80 alumnes participants 56 (70%) no coneix el Pla d’Acció Tutorial. En el següent 

gràfic es mostren els resultats per curs en quant a si coneixen el Pla d’Acció Tutorial de la 

Universitat de Barcelona. Com es veu, en els dos casos hi ha un percentatge alt que no 

coneix el PAT de la Universitat de Barcelona.  
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Figura 5.2 Coneixement sobre el PAT de l’alumnat de 1r i 4t curs del Grau de TS.  Maig 2014 
Font: elaboració pròpia 

 

 

En quant a si s’havien reunit alguna vegada amb el seu professor tutor, dels 37 estudiants 

de 1r, a mes de maig de 2014, 27 (72%) no s’ha trobat mai amb el seu professor tutor, en 

front a 10 (28%) que sí que ho han fet. De l’alumnat de 4t curs, dels 43 participants 33 

(75%) no s’han reunit mai amb el seu professor tutor i 11 (25%) d’ells sí. 

 

Seguint amb la mateixa línia, de l’alumnat de 1r que s’han reunit alguna vegada amb el seu 

professor tutor, 6 (56%) d’ells s’hi ha reunit una vegada, 3 dues vegades, i 1 (0.1%) d’ells 

declara haver-s’hi trobat més de dues vegades. L’alumnat participant de 4t, dels 11 que si 

s’havien trobat amb el seu professor tutor 7 (64%) d’ells ho han fet una vegada, 2 (18%) 

dues vegades, 1 (9%) tres vegades i 1 altre alumne (9%), més de tres vegades.  

 

En definitiva, en quant a aquest primer bloc podem extreure dos idees importants.  

 

Tot i que el Pla d’Acció Tutorial és un suport a disposició de tot 

l’alumnat de la Universitat de Barcelona, la majoria dels 

enquestats no el reconeix, tant l’alumnat que està a punt de 

finalitzar el primer curs del Grau de Treball Social, com els que ja 

porten quatre anys a la Universitat.  

Les dades també revelen, que tant l’alumnat de 1r com l’alumnat 

de 4t participant s’han reunit amb el professor tutor una 

proporció molt baixa (20%). A més, si observem més 

detalladament l’alumnat de 1r curs, el nombre d’alumnes que 

coneixen el PAT (n=7), és  inferior a les que indiquen que s’han 
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reunit alguna vegada amb el seu professor tutor (n=10). D’aquestes dades es pot extreure 

que hi ha 3 alumnes (8%) que no reconeix el Pla d’Acció Tutorial amb el seu professor 

tutor corresponent.  

 

B) Satisfacció en l’orientació i l’assessorament rebut durant els cursos a la 

universitat 

 

De tots aquells alumnes de 1r curs participants, indiquen que sobre el grau de satisfacció 

(on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”) en l’orientació general rebuda el primer 

any de la universitat, la mitjana és de 4. Per altra banda, el grau de satisfacció dels alumnes 

de 4t en els quatre cursos de Grau de Treball Social, expressat en mitjana, és de 3.1. En el 

següent gràfic es mostren les respostes en valors relatius, segons el grau expressat.  

 

Figura 5.3 Relació d’estudiants amb el grau de satisfacció en assessorament i orientació, per curs. Maig 214 

Font: elaboració pròpia 

 

La taula anterior posa de manifest que les valoracions de la satisfacció 

en tutoria rebuda és insatisfactòria, ja que un 68% (n=54) de l’alumnat 

participant de 1r i 4t curs de Grau de Treball Social puntua de forma 

insuficient el seu grau de satisfacció amb l’orientació i l’assessorament 

rebut durant els anys cursats a la Universitat.   
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C) Els temes i aspectes de més interès i utilitat per poder transmetre a 

l’alumnat el primer any a la Universitat 

 

En la taula següent es mostra la relació dels resultats, expressats en mitjana, del grau 

d’utilitat (en el cas dels alumnes de 1r i 4t) i el grau d’interès (els participants a la Jornada de 

Portes Obertes, JPO) de poder rebre informació durant el primer curs del Grau de Treball 

Social sobre cada un dels temes presentats. 

 

Taula 5.1 Grau d’utilitat pels estudiants sobre diferents temes. Maig 2014. Mitjana 

Font: elaboració pròpia 

 

En els resultats mostrats a la Taula anterior s’observa que els valors de 

mitjana de cada un dels temes plantejats, estant en concordança en els 

tres grups d’enquestats. Però si que s’observa un increment del grau 

d’utilitat segons els alumnes de 4t, en concret del 0.7 de mitjana de tots 

els temes, en relació a l’opinió de l’alumnat participant de 1r curs.   

 

Pel que fa a les persones assistents a la Jornada de Portes Obertes, que encara no han entrat 

a la Universitat, les mitjanes d’interès per a rebre informació sobre els 

diferents temes també supera al de l’alumnat de 1r curs, i en algun cas, 

també a l’alumnat de 4t. Aquestes dades ens indiquen doncs, la 

importància de rebre informació respecte aquests temes en aquell 

alumnat de nou ingrés a la Universitat i al Grau de Treball Social. 

Temes 
Alumnat de Treball Social 

1r 
Curs 

4t 
Curs 

JPO Total 

Informació acadèmica (plans d’estudi, avaluació, assignatures, 

pràctiques, tècniques d’estudi, etc) 
6.8 7.9 7,6 7.4 

Informació referent als òrgans de gestió universitària (organització 

de la Facultat i l’estructura de la Universitat, representació alumnat, 

 Consell d’Estudis, Associacions, voluntariat) 

5.7 6.3 6,5 6.2 

Qüestions burocràtiques i d’administració (beques, matrícula, 

convalidacions, programes d’intercanvi, pàgina web, etc) 
6.9 8.1 7.3 7.4 

Informació sobre els serveis i recursos que ofereix el Campus 

Mundet i la Facultat de Pedagogia (recursos bibliogràfics, activitats 

culturals, ofertes formatives, etc) 

6.6 7.6 6.7 7 

Informació sobre els serveis i recursos que ofereix la Universitat de 

Barcelona (orientació universitària, activitats culturals i esportives, 

allotjament i transport, cursos d’idiomes) 

6.5 7.2 7.3 7 
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D) Conèixer la percepció de l’alumnat sobre la idea de la tutoria entre iguals. 

 

Per tal de conèixer la percepció sobre la idea de la tutoria, en aquest apartat s’analitzaran 

diversos resultats. En primer lloc, l’acord o el desacord en algunes de les característiques de 

la Tutoria entre Iguals descrites per diversos autors, en l’alumnat de 1r i 4t curs. En segon 

lloc, es recull l’opinió de sobre el grau d’utilitat de comptar, el primer curs del Grau de 

Treball Social, amb un company de cursos superiors que proporcioni la informació descrita 

a l’apartat anterior (C), i en la resolució de problemes acadèmics i personals. Seguidament, 

es mostren alguns dels beneficis, expressats per  l’alumnat de 1r i 4t curs, sobre poder 

implementar aquesta idea de la Tutoria entre Iguals dins del Grau de Treball Social. I 

finalment, es recullen els resultats de l’alumnat de 4t curs en quant als beneficis que els 

podria aportar l’activitat, quines dificultats tindrien i si els hagués agradat ser company tutor 

de l’alumnat de 1r curs.  

 

En la taula següent doncs, es mostren els resultats, expressats en mitjana, del grau d’acord o 

de desacord  (on 0 significa “gens d’acord i 10 “totalment d’acord”) en les següents 

afirmacions sobre la tutoria entre iguals.  

 

Taula 5.2 Grau d’acord o de desacord en les característiques de la TEI. Maig 2014. Mitjana 

Afirmacions sobre la tutoria entre iguals 
Alumnat de Treball Social 

1r Curs 4t Curs 

"La tutoria entre iguals pot facilitar l’adaptació dels alumnes de 1r curs a las 

condicions i exigències acadèmiques de la universitat” 
7.8 8 

“La tutoria entre iguals afavoreix la integració de l’alumnat al propi centre i a 

la Universitat” 
8.3 8.1 

"L’alumnat de nou ingrés interactua i connecta millor amb els companys, a 

qui els veuen més pròxims a la seva realitat, que amb el professorat" 
8.2 8.1 

Font: elaboració pròpia 

 

Com es mostra en la taula anterior, les ponderacions mitjanes de 1r i 4t curs són molt 

similars. Es pot concloure que la majoria de participants estant en un grau d’acord de 8 

sobre 10 sobre aquests aspectes que caracteritzen la Tutoria Entre Iguals.  
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Seguidament  es recullen els resultats sobre la utilitat de tenir un company tutor el primer 

any a la Universitat. A tots tres grups se’ls va plantejar la idea de tenir un company tutor 

durant el primer curs de Treball Social, i com ho considerarien útil, en una escala de 0 al 10 

(on 0 significa “gens útil” i 10 “molt útil”). Tots tres grups, la mitjana obtinguda és de 8,8 

en el cas dels joves assistents a les portes obertes, una mitjana de 8,3 segons l’opinió dels 

alumnes de 1r curs i un 8 com a mitjana de les valoracions de l’alumnat de 4t.  

En el següent gràfic es mostren les respostes de 1r i 4t curs del Grau de Treball Social en 

valors relatius, segons el grau d’utilitat expressat. 

 

 

Figura 5.4 Valoracions per estudiant, sobre la utilitat de comptar amb un company tutor a 1r de TS. Maig 
2014. Font: elaboració pròpia 

 

Si s’observa detalladament els dos gràfics podem veure que, entre els dos cursos, 25 

alumnes (31%) consideren del tot útil poder disposar d’un company de cursos superiors 

durant el primer curs del Grau de Treball Social, per tal de proporcionar informació en 

relació als aspectes nombrats més anteriorment. També cal destacar que dels 80 

participants 59 (74%) ho consideren entre el grau 8 i el 10 d’utilitat. Només 5 enquestats 

(6%) valora amb menys d’un 5 la seva utilitat. 

 

Per tal de complementar aquesta idea, també se’ls va preguntar sobre si seria útil que 

l’alumnat tutor també pogués realitzar tasques d’assessorament en la resolució de 

problemes acadèmics i persones a l’alumnat de nou ingrés, i els resultats s’exposen a la taula 

següent.  
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Taula 5.3 Grau d’utilitat de l’acompanyament del tutor de 4t, al 1r curs de TS. Maig 2014. Mitjana 

Tasca alumne tutor 
Alumnat de Treball Social 

4t Curs 1r Curs PO 

Acompanyament en la resolució problemes acadèmics 7.8 7.6 
8.3 

Acompanyament en la resolució de problemes personal 6.5 6.5 

Font: elaboració pròpia 

 

Posant en relació aquests últims resultats i els que s’han mostrat a l’apartat C, sobre els 

temes de més interès; podem observar que, tot i que alguns continguts de les tutories 

plantejats no els consideren del tot útils o interessants per alguns dels participants, en 

general consideren que els hagués sigut útil comptar amb un company de cursos superiors 

que els pogués donar aquesta informació i/o acompanyar en la resolució de problemes 

acadèmics o personals durant aquest primer curs.  

 

En quan als beneficis que aportaria la tutoria entre iguals, com a mètode d’assessorament i 

orientació dins del Grau de Treball Social, quasi bé totes les respostes pensen que seria 

positiu, i a continuació se’n recullen tres de l’alumnat de 1r curs participant i tres més de 

l’alumnat de 4t:  

 

“Crec que la integració a la universitat és més positiva si tens un referent al que dirigir-te i que pugui 

resoldre els dubtes que et puguin sorgir durant el primer any.”( E1.36) 

 

“Una millor i més ràpida integració a la Universitat en general. Quan s'està a primer, es tenen molts 

dubtes, i una tutoria almenys, amb un company/a de 4rt seria una molt bona idea. Sobretot amb aspectes 

sobre professors i assignatures, tot i que saber trobar els recursos i dominar la pàgina web es tota una odisea 

també. En definitiva, seria una bona idea, no tothom té tanta independència i autonomia només arribar a 

la universitat.” (E1. 29) 

 

“Seria una forma d'intercanviar idees i informació que des de l'universitat no arriben.” (E1.8) 

 

“Crec que seria una forma de crear més vinculació a la Universitat, la qual crec que manca, doncs molts 

cops ens hem sentit una mica fora de lloc (principalment els dos primers anys) i hagués estat bé comptar amb 

algú que ens acompanyés i ens ajudés en la nostra incorporació al món universitari.” (E4.2) 

 

“És una bona manera de fer més fàcil la feina pels nous alumnes, de motivar a l'alumnat veterà i de 

propiciar un ambient d'altruisme reciproc que es trasment a l'alumnat de primer en iniciar els seus estudis, 
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la qual cosa beneficiarà notablement en la seva adaptació i postura en vers la carrera i els seus 

companys.”(E4.10) 

 

“Sería una relación más cercana y fácil para resolver las dudas de la persona nueva. Y como veterano sería 

una práctica interesante dentro de lo que es el Trabajo Social.” (E4.43) 

 

Seguidament es mostren els resultats de les preguntes dirigides només a l’alumnat de 4t curs 

del Grau de Treball Social. Aquestes preguntes anaven dirigides a conèixer la percepció 

sobre algunes de les característiques de la tasca de ser company tutor. En primer lloc, en la 

taula següent es mostren els resultats pel que fa a les competències en que podrien millorar 

els companys tutors en la tasca encomanada.  

  

Taula 5.4 Valoració de l’alumnat de 4t en la millora de competències mitjançant la TEI. Maig 2014 

Millora de... 
SI No 

No ho 
sé 

n= % n= % n= % 
Les habilitats socials comunicatives i de relació 
 

30 70% 4 9% 9 21% 

Les habilitats d’orientació i lideratge 
 

26 60% 5 12% 12 28% 

Les capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb la 
persona o grup, les seves necessitats i circumstàncies  
 

31 72% 4 9% 8 19% 

Les capacitats d’aprenentatge i responsabilitat (adaptació a noves 
situacions, capacitat de prendre decisions...)  
 

31 72% 6 14% 6 14% 

L’autoestima 
 

18 42% 9 21% 16 37% 

Font: elaboració pròpia 

 

Els resultats exposats a la taula ens mostren clarament com que un 63% de participants 

consideren, de mitjana, que mitjançant la tasca d’alumne tutor, podrien millorar en les 

competències assenyalades.  

Una altra dada analitzada és relació a la tasca de l’alumne tutor és la de si consideren que 

posseeixen les habilitats necessàries i adequades per participar com a alumne tutor. El 41% 

(n=18), consideren que sí que les disposen. El 50% (n=22), contesta que no les posseeix i 

que necessitaria formació prèvia a la tasca. Cap dels enquestat especifica que no les tingui, i 

un 9% (n=4) no ho sap.  
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Quan es pregunta als enquestats quin seria el principal problema en que es podrien trobar 

en realitzar la tasca de company tutor durant el 4t curs, els resultats obtinguts són els que es 

mostren a la següent taula.  

 

Taula 5.5 Possibles dificultats en la realització de la tasca de company tutor a 4t curs. Maig 2014 

Possibles dificultats 
4t curs 

N= % 

Manca de formació en orientació i tutoria 6 11% 

Manca d’informació sobre recursos i serveis que ofereix el Campus i la Universitat 10 19% 

Manca de temps 19 35% 

Manca de coneixements en tràmits administratius 5 9% 

Manca d’habilitats socials comunicatives 2 4% 

Falta d’interès i desmotivació de l’alumnat de 1r curs 6 11% 

Altres 6 11% 

Font: elaboració pròpia 

 

Tal i com reflecteixen els resultats de la taula la principal dificultat en que es trobarien 

segons un 35% (n=19) dels participants de 4t curs, és amb la manca de temps i 

seguidament també la manca d’informació sobre recursos i serveis que ofereix el Campus i 

la Universitat, amb un 19% (n=10) de les opinions.  

 

Finalment, es va preguntar als alumnes de 4t curs, si els hagués agradat poder participar a 

un Programa de Tutoria Entre Iguals com a company tutor i amb reconeixement acadèmic. 

Els que es mostren en següent gràfic posen de manifest que més de la meitat de l’alumnat 

participant li hagués agradat poder participar-hi.  
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Figura 5.5 Opinió en quant si els hagués agradat ser company tutor. Maig 2014. Percentatge 

Font: elaboració pròpia 

 

Per tal de complementar aquesta informació se’ls va preguntar el perquè de la seva resposta 

mitjançant una pregunta oberta. Seguidament s’exposen les respostes de tres alumnes que sí 

que els hagués agradat participar:  

  

“Perquè crec que suposaria un enriquiment professional, en quant a adquirir habilitats sobretot 

comunicatives, ja que es un espai en el que pots orientar i tractar amb persones.” (E4.25) 

 

“Sí, penso que em motivaria molt més, i em sentiria realitzada com a alumna.” (E4.39) 

 

“Considero hagués estat una oportunitat per fer pinya entre companys estudiants de Grau de Treball 

Social.” (E4.31) 

 

En quant als participants que van assenyalar que no sabien si els hagués agradat poder 

participar en la tasca de company tutor, corresponent al 28% (n=13), 6 d’ells De l’alumnat 

de 4t curs que va respondre que no hagués participat o que no ho sabia, que correspon al 

41% (n=19), el 53% (n=10) de respostes sobre el motiu pel qual no participarien o no ho 

saben tenen a veure amb la falta de temps. A continuació es mostren tres d’elles.   

 

“Sí que m’hagués agradat però no podria per falta de temps” (E4.30) 

 

“Perque a quart és molt dificil comptar amb el temps necessari com per a dur a terme aquesta tasca.” 

(E4.7) 

 

59% (n=27) 
13% 
(n=6) 

28% (n=13) 

Participació com alumne tutor 

SI 

NO 

No ho sé 
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“Considero que la falta de tiempo sería un inconveniente a la hora de establecer una buena relación de 

ayuda con la persona que tendría que tutorizar.” (E4.41) 

 

En aquest apartat s’han analitzat una gran diversitat de resultats i a continuació, des d’una 

mirada més global s’extrauran els resultats més rellevants.  

En primer lloc, tant l’alumnat de 1r curs com el de 4t curs del Grau 

de Treball Social, està d’acord en les principals característiques que 

defineixen la Tutoria entre Iguals (facilitat l’adaptació de l’alumnat a 

les exigències acadèmiques, afavoreix la integració de l’alumnat de 1r 

curs i que aquest intereactuen millor amb els companys que amb el 

professorat). Aquesta informació ens indica que l’alumnat participant 

està d’acord en aquests beneficis que la Tutoria entre Iguals aporta i que recullen diferents 

autors. 

Aquests resultats concorden plenament amb els resultats sobre el grau 

d’utilitat que suposaria poder tenir un company tutor de cursos 

superior al primer curs del Grau de Treball Social, que com a mitjana 

dels tres grups enquestats és de 8.4 sobre deu. A més, pel que fa als 

avantatges descrits pels participants de 1r i de 4t curs, el 81% (n=65) 

indiquen que tant l’alumnat de 1r curs com el de 4t en podrien 

extreure beneficis. Així doncs, les dades ens indiquen que l’alumnat 

beu idònia l’eina de la tutoria entre iguals per poder desenvolupar al Grau de Treball Social. 

 

Per altra banda, l’alumnat de 4t marqui de mitjana un 8 el grau d’utilitat de disposar d’un 

company tutor a 1r curs del Grau de Treball Social per tal d’informar i assessorar. El 50%, 

destaca que necessitaria formació prèvia per poder realitzar-ho. Quan 

se’ls pregunta si ells hi participarien com a company tutor, el 42% no ho 

sap o no ho faria. Així doncs, els resultats ens mostren que la 

participació de l’alumnat de 4t no seria completa. El motiu més comú 

pel qual no ho saben o no participarien és la manca de temps. Això ens 

fa pensar que potser l’alumnat de 4t no és el més idoni per realitzar la 

tasca de company tutor.  

  

8/10 
DE MITJANA EN EL 
GRAU D’ACORD EN 
QUE "L’ALUMNAT DE 
NOU INGRÉS 
INTERACTUA I 
CONNECTA MILLOR 
AMB ELS COMPANYS, 
A QUI ELS VEUEN MÉS 
PRÒXIMS A LA SEVA 
REALITAT, QUE AMB 
EL PROFESSORAT" 

100% 
DE L’ALUMNAT 
PARTICIPANT  
MENCIONA ALMENYS 
UN AVANTATGE 
SOBRE EL QUE 
SUPOSARIA LA 
POSADA EN MARXA 
D’UN PROGRAMA DE 
TUTORIA ENTRE 
IGUALS AL GRAU DE 
TREBALL SOCIAL. 

23% 
DELS ESTUDIANTS 
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SABEN, PER 
QÜESTIONS DE 
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6 Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball 

Social de la Universitat de Barcelona 

Partint de la valoració i la fonamentació anterior, en que els resultats ens mostren una poca 

satisfacció amb l’assessorament i l’atenció rebudes i una acceptació de la proposta de la 

Tutoria entre Iguals, a continuació es desenvolupa una proposta de Programa de Tutoria 

entre Iguals, emmarcada dins del Pla d’Acció Tutorial en el Grau de Treball Social de la 

Universitat de Barcelona.  

 

6.1. Presentació 

 

En l’actual marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior la tutoria representa un dels eixos 

fonamentals per la millora de la qualitat de l’ensenyament, i s’ha apostat per incrementar la 

tasca en aquest aspecte al professorat universitari. D’aquesta manera, l’actual Pla d’Acció 

Tutorial (PAT) de la Universitat de Barcelona, recull que, a més de complir amb la tasca de 

transmissió de coneixements, el professorat també ha de poder ajudar de manera 

personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la 

Universitats, entre d’altres, per tal de contribuir a una “educació global dirigida a impulsar el 

desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social” 

(Universitat de Barcelona, 2014, Pla d’Acció Tutorial, paràgraf 3). 

 

L’acció tutorial doncs, és d’especial importància en el primer any acadèmic, per aquells 

alumnes que ingressen a una institució tant diferent com és la Universitat. La transició de 

Batxillerat a la Universitat implica moltes modificacions i decisions a la vida de l’estudiant: 

ha de triar la carrera, la universitat, s’ha d’adaptar a una nova institució, a un altre sistema 

d’aprenentatge, entre d’altres. A més, aquest canvi és produeix en l’adolescència, que és un 

dels períodes més crítics del desenvolupament psicològic de les persones.  

 

En l’estudi “L’abandonament dels estudiants a les Universitats Catalanes” (Gairín, et al, 

2010).  elaborat des de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU), s’assenyala que un 34,9% dels estudiants de la Universitat de Barcelona abandonen 

els estudis universitaris, dels quals, un 55% ho fan el primer any de la carrera . Alguns dels 

factors principals d’aquest fet és la inadaptació a les exigències i els canvis que comporta la 
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universitat, la no integració al grup classe o a la carrera i la falta de motivació personal i 

situacional (Álvarez, Figuera i Torrado, 2011). 

 

És a partir d’aquesta idea base que es planteja la creació d’aquesta proposta de Programa de 

Tutoria entre Iguals, dins del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Pedagogia de la 

Universitat de Barcelona, com a mètode de complementació de l’acció tutorial actual. Així 

doncs, l’objectiu general d’aquest és, per una banda, poder facilitar la transició d’aquest 

alumnat de nou ingrés a la vida universitària i al Campus Mundet, mitjançant l’experiència 

dels companys de 4t del Grau de Treball Social.  

 

Però aquest no és l’únic objectiu i intencinalitat d’aquest Programa de Tutoria entre Iguals. 

A través del desplegament  de tots els eixos i les fases del procés, també es pretén potenciar 

als estudiants de 4t curs, competències transversals per al desenvolupament personal, social 

i professional mitjançant la tutorització dels companys de nou ingrés.  

 

Aquestes competències s’emmarquen també dins de les noves propostes educatives de 

l’EEES, i es defineixen com les combinacions de coneixements, habilitats i actituds adquirides. 

Es desenvolupen a partir d’experiències d’aprenentatge integratives en les quals els coneixements i les 

habilitats interactuen per tal de donar una resposta eficient en la tasca que s’executa.(Gairín, et al, 2009). 

El Programa doncs, pretén contribuir en la consecució d’algunes de les competències 

transversals definides en el Grau de Treball Social.  

 

A més a més, aquest sistema de tutories es basa en l’aprenentatge cooperatiu i 

l’aprenentatge entre iguals, mètodes pedagògics utilitzats des de la Grècia antiga fins avui en 

dia en molts sistemes educatius d’arreu del món. Aquest mètode d’aprenentatge és 

fonamenta seguint les premisses d’alguns autors cèlebres en el món de l’educació, com 

Séneca, que defensava que “els homes aprenen mentre ensenyen”(citat a De la Cerda, 

2011). Així doncs, utilitzar aquest sistema d’aprenentatge entre iguals també aporta 

beneficis a aquells alumnes veterans, que mitjançant la seva experiència informen i 

assessoren als seus companys que acaben d’arribar a la Universitat.  

 

Tenint en compte en tot moment, doncs, aquesta doble vessant del Programa, es presenta a 

continuació l’estructura global de la proposta: la justificació, la definició dels objectius 

generals i específics, la distribució dels diferents eixos del Programa, el desenvolupament de 

les fases del procés a seguir i, finalment, els criteris d’avaluació global.   
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6.2. Justificació 

 

L’impuls del programa parteix de l’estudi sobre la valoració i la fomentació de la idoneïtat 

de la tutoria entre iguals, com a eina utilitzada en el Grau de Treball Social, mitjançant la 

participació en un enquesta per part de l’alumnat de 1r i 4t curs del Grau de Treball Social, i 

les persones assistents a la Jornada de Portes Obertes, interessades en estudiar el curs 

següent, el Grau de Treball Social. Els resultats més rellevants obtinguts en quant a la 

satisfacció de l’assessorament rebut, els alumnes de 1r responen com a mitjana un 4 durant 

el seu primer any, i l’alumnat de 4t, una mitjana d’un 3,1 durant els quatre cursos. Aquesta 

dada es pot relacionar amb que només un 75% dels estudiants de 1r i un 65% dels de 4t 

coneix el Pla d’Acció Tutorial. 

 

Pel que fa a l’opinió dels alumnes de 1r, de 4t i de la Jornada de Portes Obertes, sobre els 

temes i als aspectes més interessant o útils per poder transmetre a aquells alumnes que 

inicien els estudis de Grau de Treball Social, la informació acadèmica (plans d’estudi, 

avaluació, assignatures, pràctiques, tècniques d’estudi, etc); qüestions burocràtiques i 

d’administració (beques, matrícula, convalidacions, programes d’intercanvi, pàgina web, etc) 

i informació sobre els serveis i recursos que ofereix la Universitat de Barcelona (orientació 

universitària, activitats culturals i esportives, allotjament i transport, cursos d’idiomes), són 

els temes més ben valorats amb una mitjana de 7,5; 7,6 i 7 respectivament.  

 

Finalment, pel que fa a la valoració mitjana sobre l’acord en que La tutoria entre iguals pot 

facilitar l’adaptació dels alumnes de 1r curs a las condicions i exigències acadèmiques de la 

universitat; afavoreix la integració de l’alumnat al propi centre i a la Universitat i l’alumnat 

de nou ingrés interactua i connecta millor amb els companys, és de  7.9, 8.2 i 8.15 

respectivament. Quan al grau d’utilitat de disposar d’un company tutor el primer any de 

Grau, la mitjana global és d’un 8. 

 

Aquestes dades ens mostren doncs, com aquest mètode de tutoria i assessorament s’ha 

considerat útil i interessant per part de l’alumnat participant. Així doncs, aquesta 

aproximació a la opinió sobre la realitat actual de l’orientació i la tutoria i a la percepció 

sobre la idea de la Tutoria Entre Iguals de l’alumnat de Grau de Treball Social, ha servit 

d’empenta i justificació, per treballar en les característiques i la definició d’aquesta proposta 

de Programa de Tutoria entre Iguals que tot seguit es desenvolupa.   
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6.3. Objectius del Programa 

 

Tal i com ja hem esmentat, el Programa parteix d’una doble vessant; per una banda incidir 

en el procés d’assessorament i orientació de l’alumnat de nou ingrés, i per l’altra, reconèixer 

la tasca de company tutor com una forma d’adquirir competències bàsiques. Així doncs, 

tenint en compte aquesta visió doble, en la següent taula es plantegen també, dos objectius 

generals dirigits per una banda, als alumnes tutoritzats, i per l’altra, a l’alumnat de 3r curs, 

així com els objectius específics corresponents a cada un:  

 

Taula 6.1 Objectius del Programa de Tutoria Entre Iguals plantejats. Maig 2014 

 
Objectiu genèric 1 Objectiu genèric 2 

Facilitar la integració acadèmica i social de 

l’alumnat de primer curs en la vida universitària 

, mitjançant l’experiència dels companys de 3r.  

 
Potenciar als estudiants de 3r curs,  

competències transversals per al 

desenvolupament personal, social i professional 

mitjançant la tutorització dels companys de nou 

ingrés. 

Objectius específics 1 Objectius específics 2 

1.1 Proporcionar orientació acadèmica per 
acompanyar a l’alumnat de nou ingrés en el 
seu procés d’aprenentatge  

 

1.2 Donar a conèixer i aproximar a l’estudiant 
de 1r curs a les característiques, els serveis, 
els recursos i a les activitats que ofereix la 
Facultat de Pedagogia i la Universitat de 
Barcelona.  

 

1.3 Procurar a l’estudiant de nou ingrés 
orientació burocràtica i administrativa  
específica de la Universitat i de la titulació 

 

1.4 Oferir orientació i acompanyament en la 
resolució de problemes tant acadèmics com 
personals que puguin aparèixer a l’estudiant 
de 1r curs 

2.1 Proporcionar formació en orientació i 
tutoria universitària necessària per al 
correcte desenvolupament de les sessions 
de tutorització 

 

2.2. Acompanyar i orientar a l’estudiant tutor en 
el desenvolupament del procés de 
tutorització. 

 

Font: elaboració pròpia 
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Cal remarcar però, que tot i hi que s’hagin plantejats aquest objectius també es plantegen 

una sèrie de resultats esperats mitjançant el desenvolupament del Programa.  

 

Els resultats esperats a nivell general mitjançant el desenvolupament del Programa de 

tutoria entre iguals són:  

- La reducció de grau d’abandonament dels estudis de Treball Social de la Universitat 

de Barcelona 

- Un augment de la participació de l’estudiant del Grau de Treball Social, en 

l’organització de la Facultat i les altres activitats socials i formatives que s’hi 

realitzin.  

- Una millora del les relacions interpersonals entre tot l’alumnat de Treball Social, 

millorant així el clima i la cooperació entre ells.    

 

Més específicament, en relació a l’alumnat tutor i mitjançant la seva tasca i la seva formació 

i supervisió, també s’espera una millora d’algunes de les competències transversals pròpies 

de la titulació de Grau de Treball Social que són les següents:  

 

- Habilitats socials comunicatives, de relació, d’orientació i de lideratge mitjançant la 

dinamització de les sessions de tutoria entre iguals. 

- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (adaptació a noves situacions, capacitat de 

prendre decisions). 

- Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb la persona o grup, les 

seves necessitats i circumstàncies.   
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6.4. Recolzament institucional 

 

Un dels pilars fonamentals per al bon funcionament del Programa de tutoria entre Iguals, 

és la creació d’una estructura de recolzament institucional sistemàtic. Un programa 

d’aquesta envergadura necessita d’una gestió i una implicació de la institució universitària 

per tal de que tingui èxit.  

 

El principal aspecte a considerar de forma institucional en el context del nostre programa, 

és de distingir-lo com a activitat de reconeixement acadèmic per l’alumnat de 4t.  El 

programa es pot considerar una activitat de cooperació dins de la Facultat i de la mateixa 

Universitat. Així doncs, d’acord amb l’Artícle 46.2.i) de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de 

desembre, de Universitats, els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits 

per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 

estudiantil, solidàries i de cooperació (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).  

 

En aquesta línia, segons les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits 

en els ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona (2013), l’equivalència 

de les activitats institucionals o universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de 

dedicació de l’estudiant. En el cas d’aquest Programa, el recompte d’hores de dedicació de 

l’alumnat de 4t és de 70 hores, per tant, s’atorgarien 3 crèdits optatius per a cada particpant.  

 

Per altra banda, comptar amb el suport institucional faciliten altres aspectes, no menys 

importants, com la difusió del projecte, necessària per la captació de tutors; la reserva 

d’espais per a mantenir les reunions; el suport informàtic del programa que es menciona en 

els següents apartats; la subvenció d’activitats de formació de mentors per part de 

professionals especialitzats; o la gestió administrativa del reconeixement acadèmic dels 

alumnes tutors.  

 

En efecte, i tenint en compte que un Programa d’aquestes característiques va en sintonia 

amb els objectius estratègics de la universitat, el recolzament institucional és un aspecte 

necessari i imprescindible per la posada en marxa d’aquest programa.  
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6.5. Els agents 

 

El programa s’estructura mitjanant la interrelació entre 3 agents diferents: el professor 

tutor, el company tutor i l’alumnat tutorat, formant així un equip, on cada un dels 

protagonistes pren un rol concret (figura 6.1). L’estructura idònia en quan a nombre de 

membres en cada equip és de dos companys tutors supervisats per un mateix professor 

tutor, i un màxim de 10 alumnes de 1r curs per cada company tutor. Aquestes ràtios però, 

poden variar en funció de la quantitat de companys tutors participants.  

A més d’aquest 3 agents principals en la consecució dels espais tutorials, cal remarcar la 

figura de la coordinació del Pla d’Acció Tutorial, pilar fonamental en l’organització, la 

supervisió i l’avaluació del Programa.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Esquema d’interelacions entre els diferents agents del Programa TEI. Maig 2014 

Font: elaboració pròpia.  
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Seguint la figura anterior, cada professor tutor, company tutor i cada 10 alumnes de 1r curs, 

formaran un grup tutorial.  A continuació es detallen els requisits i les funcions de cada un 

dels agents així com la coordinació interna  

 

6.5.1. La Coordinació del Pla d’Acció Tutorial 

 

Per tal de que s’organitzi i es coordini tot el Programa és de vital importància la figura de 

l’equip de coordinació del PAT. A continuació es mostren les funcions principals que ha de 

dur a terme:  

 
- Supervisar i realitzar el seguiment del Programa de Tutoria entre Iguals  

- Informar a la Junta del centre sobre el funcionament i els resultats del Programa 

- Coordinar el desenvolupament del Programa i aclarir dubtes sobre aquest 

- Participar el la difusió i del Programa per la captació de l’alumnat tutor 

- Participar en la formació de l’alumnat tutor i en l’assignació de grups 

- Coordinar i realitzar l’avaluació final  

 

6.5.2. El professor tutor 

 

El professorat tutor del Programa serà escollit pels responsables del Pla d’Acció Tutorial. 

Els requisits que haurà de tenir són els següents:  

- Ser professor d’alguna assignatura de 1r de Treball Social, tal i com s’estipula en 

l’actual Pla d’Acció Tutorial 

- Comprometre’s de forma activa en les tasques i les funcions encomanades com a 

professor tutor durant el període establert, per al bon desenvolupament del 

Programa. 

 

Les funcions i tasques encomandes a cada un dels professors tutors del Programa de 

Tutoria entre Iguals són les següents:  

- Col·laboració de forma activa en la difusió del Programa entre els estudiants 

- Avaluació dels companys tutors i la proposta d’assignació o no de crèdits optatius. 

- Complir amb la tasca de supervisió i suport a l’alumnat tutor assignat, tant de forma 

presencial com virtual 
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- Assistir a les reunions de seguiment amb la resta d’agents del Programa.  

- Participació en l’avaluació del Programa a través de les diferents eines realitzades 

(qüestionaris, entrevistes...) 

 

6.5.3. El company tutor 

 

Els requisits que ha de tenir un alumne per poder formar part del Pograma de Tutoria 

Entre Iguals són els següents:  

- Ser alumne de 3r del Grau de Treball Social 

- Haver superat un mínim de 120 crèdits 

- Assistir al Seminari de Formació per a tutors 

- Comprometre’s en les tasques i funcions encomanades com a company tutor per al 

bon desenvolupament del Programa durant tot el període establert.  

 

Les funcions i tasques que haurà de realitzar durant el curs són les següents:  

- Col·laborar en el procés de difusió del Programa entre els alumnes de nou ingrés 

- Duu a terme, per una banda l’acció tutorial presencial, de forma grupal i si, s’escau,     

individuals, i per l’altra, l’acció tutorial virtual  

- Presentació d’un informe (Annex 2) de cada sessió amb els alumnes tutoritzats.  

- Participació en un espai virtual destinat a totes els companys tutors.  

- Assistència a les 3 reunions de seguiment.  

- Participació en l’avaluació del Programa a través de les diferents eines realitzades 

(qüestionaris, entrevistes...) 

 

6.5.4. L’alumne tutoritzat 

 

L’alumne tutoritzat participarà de forma voluntària al Programa de tutoria entre Iguals. Els 

requisits dels alumnes tutorats són els següents:  

- Ha de ser un alumne de nou ingrés a la Universitat.  

- Ha d’assistir a les reunions concertades pel seu Company tutor 

- Ha de participar en la avaluació del programa mitjançant un qüestionari. 
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6.5.5. La coordinació interna: comunicació 2.0 

 

En l’actualitat les noves tecnologies formen part de les nostres vides en molts aspectes del 

nostre dia a dia. Per la transferència d’informació i el contacte permanent resulten avui en 

dia un instrument excel·lent que hem de poder optimitzar. La finalitat principal de poder 

comptar amb aquest espai virtual i en la utilització de xarxes socials en aquest Programa, és 

agilitzar les interaccions entre els agents i també complementar les sessions tutorials 

presencials. Així doncs, per al correcte desenvolupament del Programa és essencial que tots 

els agents disposin d’espais virtuals per facilitar la comunicació entre ells. A continuació, 

seguint la Figura 2, es defineixen les eines comunicatives utilitzades en el Programa, així 

com la seva finalitat i els agents interelacionats en cada una:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Relació de la comunicació 2.0 amb les interaccions dels agents del Programa. MAig 2014. 

Font: elaboració pròpia 

 

- Correu electrònic: l’eina del correu electrònic ens és útil quan parlem de relacions 

entre dos individus. S’utilitzarà el correu electrònic doncs, perquè els diferents agents 

es puguin comunicar de forma individual un amb l’altre. Per una banda, l’utilitzaran els 

alumnes tutoritzats per demanar tutories individuals al seu company tutor o al seu 

professor tutor assignats. Per altra banda, també serà la forma mitjançant la qual 

interactuaran l’alumne de 4t i els seu professor tutor corresponent.  En definitiva, 

l’eina del correu electrònic és clau per l’atenció i el recolzament individual.  

 
- Campus Virtual: l’espai virtual anirà dirigit a la comunicació directa entre tots els 

integrants de cada grup tutorial del Programa. Mitjançant aquesta eina els alumnes 
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podran accedir i rebre tota la informació d’interès que els seu company tutor 

comparteixi amb ells. Així mateix, també es crearà un Fòrum per interactuar si s’escau, 

de forma més directa, a més de compartir el calendari de les sessions i el contingut de 

cada una. La figura del professor tutor, en aquest cas, serà més de supervisió del 

procés, tot i que també hi pot participar.  

Així doncs, la idea principal d’aquest espai és reduir la distància entre els tres agents i, 

per tant, intentar que els estudiants tutoritzats es sentin en tot moment recolzats i 

acompanyats 

 

- Facebook i WhatsApp: aquestes dues aplicacions aniran destinades a la interacció 

entre el company tutors i els seus alumnes tutoritzats. Sempre partint del consentiment 

dels alumnes, els grups formats per cada grup a cada una de les eines comunicatives 

s’utilitzarà per augmentar el feedback entre els dos agents: transmissió d’informació 

d’interès, recordatori de les sessions, plantejament de dubtes generals, etc.  També es 

contempla la creació a les xarxes social on es puguin trobar tots els companys tutors 

participants del Programa. Aquest espai s’utilitzarà per compartir informacions 

d’interès pels alumnes tutoritzats, eines d’utilitat per a la dinamització dels grups 

d’alumnes de nou ingrés, aclarir dubtes, demanar consells i/o compartir l’experiència.  

 

En suma, mitjançant la combinació de les quatre eines comunicatives a través de la xarxa i 

les aplicacions mòbil, és pretén definir i potenciar el feedback i la interacció entre tots els 

agents implicats, ja sigui de forma individual o en grup, en la consecució de l’acció (que es 

detalla a l’apartat 6.2). Per acabar de delimitar aquests procés de comunicació virtual, també 

és precís comptar amb la base de dades de tots els participants, així com llistes de 

distribució de correu electrònic per enllaçar la comunicació entre la coordinació del PAT i 

els diferents agents del programa. 
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6.6. Metodologia de la intervenció i temporalització del Programa 

 

La finalitat d’aquest apartat es definir les accions dutes a terme per la consecució dels 

objectius d’aquest programa. Per tal de poder tenir una mirada global de tot el 

desenvolupament del Programa, es defineixen a continuació les 3 fases en que es defineix i 

la seva temporalització al llarg del curs, seguint així la Figura 6.5:  

 

 

Figura 6.3 Esquema general de les fases del Programa de Tutoria Entre Iguals. Maig 2014 

Font: elaboració pròpia 

 

6.6.1. Primer fase: actuacions prèvies 

 

Les accions realitzades en la primera fases són la base per poder realitzar eficaçment la resta 

del Programa. Aquesta fase està formada, per una banda, per la difusió del Programa; i per 

l’altra, per l’assignació i l’organització dels grups tutorials en funció de l’alumnat participant. 

A continuació s’especifica el desenvolupament de cada procés.  

 

A) Difusió del projecte i captació  

 

Aquesta primera part constitueix la base del Programa ja que en depèn la participació de 

l’alumnat, i per tant, el desenvolupament del Programa. Cal doncs, poder iniciar la difusió 

molt abans de començar el curs per poder iniciar amb els preparatius i la organització.  

Fase 3. Avaluació 

Avaluació del compant tutor Avaluació del Programa 

Fase 2. Desenvolupament de l'acció 

Formació i suport de l'alumnat tutor  Acció tutorial a l'alumnat tutoritzat 

Fase 1. Actuacions prèvies 

Difusió i captació de l'alumnat Assignació de grups 

 OCTUBRE 

MAIG 

MAIG 

SETEMBR
E 

 

      MAIG 
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Aquesta tasca de difusió té per objectiu, per una banda, aconseguir la participació dels 

alumnes veterans, per assumir les tasques de company tutor. Així doncs, dos mesos abans 

d’acabar el curs, es posaran en marxa les eines de captació de companys tutors a través del 

PAT. Aquestes eines poden ser, entre d’altres, les següents:  

 
- Missatge de correu electrònic a tots els estudiants de 3r. 

- Cartells informatius. 

- Sessió informativa. 

- Difusió a través dels professors tutors PAT 

- Difusió a través de la pàgina web. 

 

A través d’aquestes eines, doncs, s’ha d’informar de totes les característiques del Programa 

(objectius, funcions, seminari de formació, via d’inscripció, reconeixement acadèmic, etc), i 

destacant els beneficis que representa poder participar-hi com a mentor.  

Per altra banda, la difusió del programa també ha d’anar adreçada als alumnes que 

comencen els estudis de Grau de Treball Social. Les possibles eines de difusió que es poden 

utilitzar perquè els alumnes de nou ingrés coneguin el programa i estiguin interessats en 

participar en ell, són les següents:  

- Informació del Programa en la Jornada de Portes Obertes de la Facultat de 

Pedagogia.  

- Informació i presentació del Programa a la Jornada de Benvinguda dels alumnes de 

nou ingrés  

- Informació a la pàgina web.  

 

Mitjançant aquestes eines caldrà informar de les característiques del PAT i del Programa de 

tutories entre iguals (objectius, requisits, beneficis, calendari, etc) així com animar de forma 

activa a l’alumnat de nou ingrés a la participació en les sessions.  
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B) Assignació de grups 

 

L’assignació de grups consisteix en formar cada grup tutorial un cop matriculats els 

alumnes tutors i conèixer el total del volum d’alumnes de 1r curs. A més, també s’hauran de 

tenir en compte el professors tutors potencial per a la participació en el PAT.  

Aquesta funció la realitza la coordinació del PAT durant el mes de setembre.  

 

 

6.6.2. Segona fase: desenvolupament de l’acció 

 

La intervenció en aquest Programa de Tutoria entre Iguals segueix la visió doble explicada 

anteriorment i seguint així, la consecució dels objectius proposats. En aquest apartat doncs, 

s’exposa i es desenvolupa, per una banda, A) les activitats adreçades a la formació i suport 

del company tutor de 3r curs; i per l’altra, B) les sessions destinades a l’acció tutorial cap als 

alumnes de nou ingrés.  

 
A) Formació i suport del company tutor 

 

La finalitat d’aquesta intervenció és poder facilitar i donar suport a la tasca de tutorització 

de l’alumnat de 3r curs participant en el Programa. D’aquesta manera es garantirà un procés 

d’aprenentatge complet per part de l’alumnat de 3r i una bona realització de la tasca 

encomanada d’acció tutoria. Aquesta compromís en la formació i el suport dels companys 

tutors es realitzarà de dos formes diferents, en el Seminari de Formació de Companys 

Tutors i en les sessions de Supervisió i Acompanyament. 

 

 Seminari de Formació de Companys Tutors:  

La finalitat que es persegueix amb la formació dels alumnes tutors consisteix en dotar-los, 

per una banda, dels coneixements necessaris sobre les característiques de la Universitat: els 

serveis i recursos que ofereix, les qüestions administratives i les de gestió universitària. Per 

altra banda, també es pretén capacitar a aquests alumnes de competències i actituds 

necessàries per a realitzar la tasca de tutors de forma satisfactòria, mitjançant eines útils en 

orientació i tutoria. La formació es distribueix en tres sessions de 5 hores cada una i on 
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s’assignen cada un dels aspectes al llarg de tota la formació. En la següent taula es mostra 

una proposta de Formació de 15 hores a realitzar abans de l’inici de les sessions tutorials.  

 

Taula 6.2. Proposta d’horari i continguts del Seminari de Formació. Maig 2014 

Font: elaboració pròpia 

 

 Supervisió i acompanyament: La supervisió i l’acompanyament de l’alumnat 

tutor es realitzarà de forma sistemàtica i continuada al llarg de tot el procés tutorial. 

Mitjançant aquest acompanyament es pretén estar a disposició del l’alumnat tutor per 

solucionar qualsevol problema, per resoldre possibles dificultats i dubtes i/o rebre 

assessorament i orientació respecte a la seva tasca tutorial. A més, també se’ls 

proporcionarà informació i documentació que pugui ser d’interès per l’alumnat de nou 

ingrés, per tal de facilitar així l’organització i el plantejament de les sessions. Aquesta tasca 

es realitzarà mitjançant les Reunions de Seguiment i la comunicació permanent.  

 
o Reunions de seguiment. Tres reunions distribuïdes al llarg del curs on hi 

haurà la presència de tots l’alumnat tutor de 3r curs participant en el 

Programa, tots els professors tutors assignats a l’acció tutorial i els membres 

de la coordinació del Pla d’Acció Tutorial. La finalitat d’aquestes trobades 

serà poder supervisar des d’una perspectiva més general el correcte 

funcionament de l’acció tutorial i de les tutories entre iguals. Així doncs, 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES 

9:00 – 10.00 

Benvinguda.  
Presentació del PAT i del 
Programa de Tutoria entre 
Iguals 

Eines de comunicació 2.0 
 

Procediments en la resolució 
de problemes 
 

10:00 – 11:00 Orientació i tutoria 
universitària.  
 

Tècniques de comunicació: la 
relació entre el tutoritzat i el 
tutor d’iguals 
 
Tècniques d’organització i 
planificació del treball 
 

La gestió i motivació de 
persones i grups 

 

 

12:00 – 13:00 
La funció del company-tutor 
i del professorat tutor 

13:00 – 14:00 

La informació als alumnes de 
nou ingrés. Qüestions 
acadèmiques: plans docents, 
pràctiques, activitats de 
reconeixement acadèmic,  

La informació als alumnes de 
nou ingrés.  
Qüestions burocràtiques i 
d’administració i òrgans de 
gestió de la universitat 

La informació als alumnes de 
nou ingrés.  
Serveis, recursos i activitats de 
la Facultat i de la Universitat 
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s’atendran dubtes i incidències i es farà una valoració global contínua del 

procés del Programa. 

  

o Comunicació permanent. A banda d’aquestes reunions de seguiment 

periòdiques explicades anteriorment, el suport per part del professor tutor a 

cada alumne tutor ha de ser constant i sistemàtic. Així doncs, es preveu que 

els dos agents puguin estar en continua comunicació durant tot el programa 

mitjançant el correu electrònic, (tal i com s’explica a l’apartat 5.5) i si fos 

necessari també mitjançant reunions individuals. La finalitat d’aquesta 

interacció més propera i personal entre aquests dos agents és poder 

acompanyar i assessorar en les dificultats o dubtes que puguin aparèixer en 

la consecució de les tutories d’iguals, compartir informació d’activitats 

internes i externes que pugui ser d’interés pels alumnes de nou ingrés, així 

com estar en total coordinació en el desenvolupament de la tasca tutorial. 

 

B) L’Acció Tutorial 

 

Tal i com s’explica al principi d’aquest apartat, aquest Programa de tutoria entre Iguals, 

s’emmarca dins de l’actual Pla d’Acció Tutorial. Per això, és imprescindible poder 

complementar les sessions de tutoria entre iguals, amb la tasca tutorial del professorat tutor. 

Així doncs, les sessions tutorials previstes s’articulen de tal manera que tant l’alumne tutor 

com el professor tutor, puguin ser de referència a l’alumnat tutoritzat. Així doncs, a 

continuació s’especifiquen els dos models bàsics d’acció tutorial utilitzats: 

 

 Sessions individuals. Aquestes sessions individuals es contemplen per poder fer 

front a les inquietuds, dificultats o problemes individuals de qualsevol índole que 

puguin aparèixer a l’alumnat de 1r curs. Així doncs, aquestes sessions es duran a 

terme a petició de l’alumne de 1r al seu company tutor o al seu professor tutor, a 

través del correu electrònic o mitjançant una reunió individual.  

 

 Sessions grupals. Les sessions grupals corresponent a aquelles trobades 

periòdiques entre els alumnes de primer curs i el seu tutor més directe, el company 

de 3r. Les sessions plantejades que s’haurien de realitzar són 8 i es reparteixen al 

llarg del curs acadèmic (veure cronograma més avall). A més, però, el professor 
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tutor assignat a cada grup tutorial participa en la sessió inicial, intermèdia i final, per 

dinamitzar conjuntament aquestes sessions amb l’alumne de 3r i poder realitzar el 

seu rol de tutor referent. 

 

Les sessions proposades en aquest Programa de tutoria entre iguals és desenvolupen 

sempre en tres fases(seccions) diferents:  

 

 L’inici: aquesta primera es dura de forma fixa en totes les sessions tutorials. Recull 

la benvinguda i les salutacions entre tots els participants. Després d’aquesta 

presentació, es realitza una roda d’intervencions dels estudiants tutoritzats per 

comentar la situació amb què es troben i quines inquietuds tenen respecte el procés 

acadèmic i la seva estada a la Universitat: “Amb què vinc?”. A partir del que hagi 

sorgit en aquesta part, es podran fer modificacions, en la mesura del possible, en 

quant al cos de la sessió. 

 

 El cos de la sessió: aquesta part central de la sessió serà variable en funció de les 

inquietuds i les necessitats dels alumnes de 1r curs. Tot i així, aquest programa 

proposa la distribució de temes i aspectes a desenvolupar a cada una de les sessions 

(veure Figura 6.6).  

 

 El tancament: aquesta última part té com a finalitat poder fer una devolució dels 

temes i els aspectes sorgits i comentats durant la sessió. A més, es presentarà i es 

recordarà el contingut i la data de la propera sessió i s’acomiadaran tots els 

participants.  

 

Mitjançant aquesta estructura del desenvolupament de les sessions grupals d’acció tutorial, 

es pretén potenciar la participació i el feedback entre tots els integrants, de manera que 

s’aconsegueixi un clima de confiança i d’unitat que afavoreixi l’assistència i la utilitat de les 

sessions. Per tant, tot i tenir marcats i estructurats els temes i aspectes a tractar en cada 

moment, la finalitat és poder realitzar de forma continuada una avaluació de les necessitats i 

les inquietuds de l’alumnat de nou ingrés (veure apartat 6.7), per poder adaptar les sessions 

tutorials al seu interès i, per tant, a la seva satisfacció personal. A més, aquestes inquietuds o 

necessitats, seran recollides pel company tutor en els informes de cada sessió (annex 2) per 

tal de recollir-les i analitzar-les també al final del procés tutorial. 
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En el següent gràfic es mostra doncs, la proposta de distribució de temes a tractar, en cada 

una de les 8 sessions tutorials plantejades al llarg del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Distribució del contingut en cada una de les sessions tutorials del Programa PEI. Maig 

2014. Font: elaboració pròpia 

SESSIÓ 5 

•  Valoració període 
d'avaluació 

•  expectiatives segon 
semestre 

•  Tràmits administratius 

SESSIÓ 6 

•  Voluntariat i APS 

•  Crèdits d'activitats 
institucionals 

•  Activitats culturals i 
esportives 

SESSIÓ 4 

•  Beques, beques de 
col·laboració i ajudes 

•  Servei d'Orientació a 
l'Estudiant 

•  Preparació d'examens 

    SESSIÓ 8 

•  Visió global del curs 

•  Valoració de la 
tutoria 

•  Tancament  

SESSIÓ 7 

•  Programes d'intercanvi 

•  Pràctiques 

•  El Treball Social i les 
sortides professionals 

SESSIÓ 1 

•  Presentació  PAT i 
tutoria entre iguals.  

•  Assignatures: horaris, 
aules, plans docents, 
models d'avaluació. 

•  Secretaria  

SESSIÓ 2 

•  Mitjans i recursos 
transmissió informació 

•  Allotjament i 
transport 

•  Hàbits i tècniques 
d'estudi  

SESSIÓ 3 

•  Estructura Universitat 
i Facultat 

•  Consell d'Estudis 

•  Servei de Biblioteca 
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En la següent taula es desenvolupa de forma detallada una proposta de la primer sessió 

tutorial com a exemple del les característiques principals.  

 

Taula 6.3 Primer sessió tutorial 

SESSIÓ 1 
Lloc:  Aula 
Data:  13/16 d’octubre 
Participants:  alumnes de 1r, company tutor i professor tutor 
Hora d’inici:  12.30h   Hora d’acabament:  14.00h 
Durada:  90 minuts 
Finalitat:  
 

- Establir el primer contacte amb els alumnes tutoritzats; és important per tant donar-se a 
conèixer tots els integrants de l’equip tutorial.  

-  Per establir la base de la relació tutorial, és important crear un clima relaxat i de confiança. 
Serà fonamental que els nous estudiants se sentin còmodes perquè tornin a assistir a una 
sessió de tutoria i facin màxim ús del servei de tutories. 

-  Donar unes primeres informacions fonamentals per començar el curs 
- Sensibilitzar i conscienciar del canvi que suposa l’accés a la universitat, respecte al 

batxillerat sobretot, però alhora tranquil·litzar i alleugerir possibles inquietuds 
 

Desenvolupament de la sessió:  

- - Inici:   

 Presentació i benvinguda 

 “Amb què vinc?” 

- - El cos:  

 Establir en primer contacte amb els tutoritzats i per tant, presentació de tots els integrants.  

 Crear un clima relaxat i de confiança perquè els alumnes de 1r es sentint còmodes. 

 Presentació del PAT i calendari de sessions  

 Donar les primeres informacions fonamentals per començar el curs (campus virtual, espai 
PAT, plans docents de les assignatures, models d’avaluació) 

 
- El tancament: 

 Devolució temes tractats 

 Recordatori següent sessió 

Font: elaboració pròpia 
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6.6.3. Tercera fase: l’avaluació 

L’avaluació és un dels requisits principals per poder donar sentit al Programa. Per una 

banda, és imprescindible poder fer una valoració de la tasca realitzada pel company tutor 

per tal de determinar l’assignació dels crèdits acadèmics. Per altra banda, l’avaluació de tot 

el Programa és essencial per poder valorar el funcionament d’aquest i realitzar les 

modificacions pertinents. A continuació doncs, es descriu cada una d’elles. 

 

A) Avaluació companys tutors 

 

Tal i com s’ha explicat, l’avaluació dels companys tutors anirà a càrrec de cada professor 

tutor assignat. La metodologia d’avaluació serà mitjançant tres eines:  

 L’assistència al Seminari de Fromació del company tutor (25%) 

 Avaluació dels informes de les sessions tutorials (Annex 2) i de la memòria final del 

procés de mentoria. Es tindrà en compte el contingut però també la reflexió entorn 

al procés desenvolupat i els aprenentatges assolits (25%) 

 Avaluació del procés d’implicació, motivació i participació durant tot el 

desenvolupament del Programa en les tasques encomanades (50%) 

 

B) Avaluació de Programa de tutoria entre iguals 

 

L’avaluació del Programa de Tutoria entre Iguals dins del Pla d’Acció Tutorial es durà a 

terme de manera interna, pel mateix equip de treball: els membres de la coordinació del 

PAT, els professors tutors, els companys tutors i els alumnes tutorats. L’avaluació serà tant 

quantitativa com qualitativa i es plantejarà a diferents nivells que es mostren a la figura 

següent i es desenvolupen a continuació:  
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Figura 6.7 Esquema d’avaulaució del Programa de Tutoria entre Iguals 

 

1. Avaluació dels interessos i la satisfacció de l’alumnat tutoritzat  

L’avaluació de les sessions tutorials durant tot el desenvolupament del Programa de Tutoria 

entre Iguals és d’especial importància per poder determinar si els objectius específics 

plantejats en relació als estudiants de 1r curs, es compleixen. A més, aquesta tasca 

avaluativa també serà útil per adequar les sessions tutorials segons els dubtes, les inquietuds 

o les preocupacions de l’alumnat tutorat i poder fer les modificacions pertinents si s’escau 

al llarg del procés.  Així doncs, aquesta avaluació del contingut de les sessions en 

concordança amb els interessos de l’alumnat tutoritzat i la satisfacció amb l’espai tutorial, 

consta de tres moments diferents.  

 

En primer lloc, a la primera sessió, l’alumnat tutorat passarà un qüestionari inicial per 

determinar l’estat inicial de l’alumnat de nou ingrés tenint en compte les expectatives 

acadèmiques, les expectatives amb les sessions tutorials i els temes que consideren de més 

interès per poder treballar a les sessions tutorials. En segon lloc, aquesta tasca de diagnòstic 

de la situació de l’alumnat també es durà a terme de forma sistemàtica en totes les sessions 

tutorials, més concretament, a l’Inici de cada sessió (veure apartat 4.3) per tal d’observar 

amb quins dubtes i quines preocupacions venen els alumnes tutoritzats.  

 

AVALUACIÓ 

1. DELS 
INTERESSOS I LA 
SATISFACCIÓ DE 

L'ALUMNAT 
TUTORAT 

2. DE LES 
NECESSITATS I 

LA SATISFACCIÓ 
DELS 

COMPANYS 
TUTORS 

3. DEL PROCÉS 
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Finalment, a la cinquena i a la última sessió es passarà un breu qüestionari en relació a tot el 

procés tutorial desenvolupat, per tal d’avaluar els objectius específics plantejats amb el 

Programa en relació a l’alumnat de 1r curs. A la taula següent doncs, es mostra la relació 

dels objectius específics de l’objectiu general 1, amb els indicadors formulats i la proposta 

de preguntes a realitzar en el qüestionari.  

 

Taula 6.1. Relació d’objectius, indicadors i instrument d’avaluació 

Objectius específics Indicadors Preguntes qüestionari 

Proporcionar orientació 
acadèmica per acompanyar 
a l’alumnat de nou ingrés 
en el seu procés 
d’aprenentatge  

 

Facilita el procés d’aprenentatge 
de l’alumnat de nou ingrés 
Contribueix en l’adaptació dels 
estudiants de nou ingrés en les 
exigències acadèmiques de la 
universitat 
 

 
La informació acadèmica 
tramesa pel teu company 
tutor t’ha facilitat el teu 
procés d’aprenentatge? 
 
Creus que aquesta 
informació t’ha servit per 
adaptar-te a les exigències 
acadèmiques de la 
Universitat? 
 
T’hagués agradat treballar 
algun altre aspecte?  

Donar a conèixer i 
aproximar a l’estudiant de 
1r curs a les 
característiques, els 
serveis, els recursos i les 
activitats que ofereix la 
Facultat de Pedagogia i la 
Universitat de Barcelona. 

Són útils per la integració social 
de l’alumnat de 1r curs 

La informació en relació 
als serveis, els recursos i les 
activitats t’han semblat 
útils? Per què?  

Procurar a l’estudiant de 
nou ingrés orientació 
burocràtica i 
administrativa  específica 
de la Universitat i de la 
titulació.  

L’orientació burocràtica i 
administrativa facilita l’adaptació 
a la Universitat i a la facultat de 
Pedagogia.  

 
Els aspectes burocràtics i 
administratius t’han ajudat 
a adaptar-te millor a la 
universitat? 
 

Oferir orientació i 
acompanyament en la 
resolució de problemes 
tant acadèmics com 
personals que puguin 
aparèixer 

L’orientació i l’acompanyament 
en la resolució de problemes 
acadèmica i personals és d’utilitat 
per l’alumnat de 1r curs.  

 
Els teus tutors t’han 
orientat i acompanyat en la 
resolució de problemes 
acadèmics o personals? 
 
Penses que és útil poder 
disposar d’aquesta ajuda el 
primer curs? 
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2- Avaluació de les necessitats i la satisfacció de l’alumant tutor 

Aquesta avaluació es realitzarà en dos moments i de formes diferents. En primer lloc, 

durant tot el procés tutorial mitjançant les reunions de seguiment periòdeques explicades 

anteriorment, s’anirà valorant, conjuntament amb la coordinació del PAT i els professors 

tutors, si és convenient ampliar la formació dels estudiants tutors en algun aspecte segons 

les dificultats que puguin presentar. Així doncs, s’anirà realitzant una avaluació sistemàtica 

del procés de tutorització emprès per l’alumnat de 3r curs participant per tal de satisfer les 

seves necessitats per al desenvolupament de l’acció tutorial.  

 

En segon lloc, mitjançant la participació en una enquesta a la última reunió de seguiment, 

se’ls demanarà la seva opinió sobre tot el procés tutorial des d’una perspectiva global. El 

qüestionari realitzat recollirà aspectes en referència a la satisfacció amb el seu suport i 

acompanyament rebut. D’aquesta manera es podran avaluar els objectius específics de 

l’objectiu general 2, plantejats en el Programa: “Potenciar als estudiants de 3r curs,  

competències transversals per al desenvolupament personal, social i professional mitjançant 

la tutorització dels companys de nou ingrés.” A la taula que es mostra a continuació doncs, 

es mostra la relació dels indicadors de cada objectiu específic amb una proposta de 

preguntes del qüestionari.  

 

Taula 6.2 Relació d’objectius específics, indicadors i instrument  

 

Objectiu 
específic 

Indicador Pregunta al qüestionari 

Proporcionar 
formació en 

orientació i tutoria 
universitària 

necessària per al 
correcte 

desenvolupament 
de les sessions de 

tutorització 

 
 

Grau d’utilitat del 
Seminari de Formació 

Penses que sense el Seminari haguessis pogut realitzar 
satisfactòriament les sessions tutorials? 
 
La formació rebuda en el Seminari de Formació és 
útil per duu a terme l’acció tutorial satisfactòriament? 

Grau de satisfacció amb 
el Seminari de Formació 

La formació rebuda en el Seminari  és l’adequada per 
duu a terme l’acció tutorial satisfactòriament? 
 
Caldria proporcionar més formació per tal de duu a 
terme satisfactòriament l’acció tutorial? 
 
En quins aspectes? 
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Taula 6.2. Relació d’objectius específics, indicadors i instrument (Continuació) 

Objectiu 
específic 

Indicador Pregunta al qüestionari 

Acompanyar i 
orientar a 

l’estudiant tutor 
en el 

desenvolupament 
del procés de 
tutorització. 

 

 
Grau d’utilitat amb 
l’orientació i 
acompanyament 
proporcionat pel 
professor tutor i la 
coordinació del PAT en 
el desenvolupament del 
procés de tutorització. 
 

Creus que sense l’orientació i l’assessorament del PAT 
i del teu professor tutor haguessis pogut realitzar 
satisfactòriament les sessions tutorials? 
 
L’orientació i l’acompanyament rebut t’ha resultat útil 
per al desenvolupament de les sessions tutorials? 
 
 

 
Grau de satisfacció amb 
l’orientació i 
acompanyament 
proporcionat pel 
professor tutor i la 
coordinació del PAT en 
el desenvolupament del 
procés de tutorització. 
 

L’orientació i l’acompanyament rebut ha sigut 
suficient per al bon desenvolupament de les sessions 
tutorials? 
 
Quins aspectes es podrien millorar? 

Font: elaboració pròpia 

 

3- Avaluació de les característiques de Programa 

Mitjançant aquesta avaluació s’analitzaran els aspectes relacionats amb les característiques 

del Programa que fan possible la realització de l’acció tutorial. Així doncs, algunes de les 

característiques a avaluar seran:  

 La Comunicació 2.0 (campus virtual, correu electrònic....) 

 L’espai: aules utilitzades 

 Els horaris 

 El calendari 

 El procés de difusió 

 Grau de participació de l’alumnat de 3r curs 

 

6.6.4. Cronograma  

A continuació es mostra el cronograma detallat de les actuacions de cada una de les fases 

explicades anteriorment. El curs exposat en el cronograma és 2014-2015.  
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OCTUBRE 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

 

 

NOVEMBRE 

DL DM DC DJ DV DS DG 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRE 

DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

DESEMBRE 

DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 32     

 

 

1 Assignació de grups 

1 
Seminari de Formació dels 
Alumnes tutors 

 

 

1 

 

Presentació  PAT i tutoria entre 

iguals.  

Assignatures: horaris, aules, 

plans docents, models 

d'avaluació. 

 La Secretaria 

 

2 Reunió de supervisió 

 

 

2 

 
Mitjans i recursos transmissió 

informació.  

Allotjament i transport 

Hàbits i tècniques d'estudi  

 

3 

 
L’estructura de la Universitat i 

la Facultat 

El Consell d'Estudis 

El servei de Biblioteca. 

 

 

 

 

4 

 

Beques, beques de col·laboració i 

ajudes 

Servei d'Orientació a l'Estudiant 

Preparació d'examens 
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FEBRER 

 
DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

 

MAIG 

DL DM DC DJ DV DS DG 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

  

MARÇ 

 
DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

5 

 

Valoració període d'avaluació 

Quines expectiatives hi ha pel 

segon semestre? 

Tràmits administratius: credits 

de reconeixament acadèmic, 

beques… 

 

2 Reunió de seguiment 

 

 

6 

 

Voluntariat i APS 

Crèdits d'activitats 

institucionals 

Activitats culturals i esportives 

 

 

 

7 

 

Programes d'intercanvi, 

Erasmus i Séneca 

Característiques i 

desenvolupament de les 

pràctiques 

El Treball Social i les sortides 

professionals 

 

 

 

 

8 

 

Visió global del curs 

Valoració de la tutoria 

Tancament de curs 

 

3 Reunió seguiment i avaluació 

1 Avaluació del Programa 

1 Difusió pel curs següent 
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6.7. Recursos i material de suport 

 

En aquest apartat s’inclou diferents materials i espais de suport que es necessiten al llarg del 

procés, des de difusió del Programa fins la seva avaluació, en cada una de les fases. 

 

- Primera fase: actuacions prèvies  

En la fase de difusió i captació és necessitaran materials en format paper per tal que 

l’alumnat conegui les característiques del Programa. Es realitzaran posters i cartolines amb 

formats clars i visuals per repartir per tot el Campus.  A més, es realitzarà una convocatòria 

per captar la participació de l’alumnat tutor, mitjançant la difusió per la pàgina web, a través 

del professorat, aula per aula, entre d’altres. 

 

- Segona fase: desenvolupament de l’acció 

En aquesta fase es necessitarà professionals especialitzats per a la realització de Seminari de 

Formació de l’alumnat tutor. Els professionals poden ser de la mateixa coordinació del 

PAT o del Servei d’Orientació a l’Estudiant. També es requerirà el material de suport a 

l’alumnat tutor en referència a alguns dels elements a transmetre durant l’acció tutorial. 

També es requereix disposar d’aules concretes per poder desenvolupar l’acció tutorial en un 

context formal.  

 

- Tercera fase: avaluació:  

El material necessari per l’última fase és en relació al procés d’avaluació, ja que s’hauran de 

preparar els qüestionaris de valoració del grau de satisfacció de l’alumnat participant i a 

més, l’informe final de tot el procés.  

 

 

Degut a que el Pla d’Acció ja compta amb el seu desenvolupament, els pressupost previst 

en relació a tots aquest recursos són majoritàriament per les despeses ocasionades de la 

difusió del Programa mitjançant cartells i cartolines. També, si s’escau, per cobrir els costos 

dels professionals especialitzats en orientació i tutoria en el Seminari de Formació. 
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7- Conclusions i recomanacions 

 

Els anteriors resultats corresponents a la definició de la Proposta del Programa de Tutories 

entre Iguals al Grau de la Universitat de Barcelona, compleix l’objectiu general proposat a 

l’inici d’aquest Treball de Fi de Grau. Aquest objectiu general inicial consistia en crear una 

proposta adequada i viable d’un Programa de Tutoria entre Iguals emmarcada dins del Pla 

d’Acció Tutorial del Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona que contribueixi 

en la integració i l’adaptació de l’alumnat de nou ingrés 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment, l’estudi diagnòstic realitzat durant els últims dos mesos, 

en referència a la relació i la satisfacció de l’alumnat amb l’orientació i l’assessorament rebut 

i amb l’opinió d’aquests sobre la idoneïtat de l’eina de la tutoria entre iguals al 1r curs, va 

permetre poder fomentar i validar la consecució d’aquesta proposta emmarcada dins del 

Pla d’Acció Tutorial. També hagués sigut molt interessant poder recollir l’opinió dels 

professors del Departament de Treball Social, ja que ells també formen part del Pla d’Acció 

Tutoria. Tanmateix, degut al període de temps assignat per la realització del Treball fi de 

Grau, aquesta idea no s’ha pogut desenvolupar.  

 

En la proposta plantejada en aquest treball, es pot observar que el Programa no només té 

en compte l’acció tutorial adreçada als alumnes de nou ingrés, sinó que també defineix, 

gràcies a la naturalesa de l’aprenentatge entre iguals, les accions adreçades per tal que 

l’alumnat tutor pugui desenvolupar una sèrie de competències molt afines al 

desenvolupament professional d’un treballador social, però també al desenvolupament 

social i personal.  

 

Així doncs, aquesta proposta, que neix d’una percepció personal sobre la falta d’integració 

social i acadèmica a la universitat de l’alumnat del Grau de Treball Social, no només 

comporta una possible millora en relació en aquests aspectes, sinó que a la vegada, es podrà 

incidir en el desenvolupament personal dels alumnes tutors, mitjançant la tasca cooperativa 

desenvolupada. La conseqüència d’aquesta doble intencionalitat i el fet de que ja existeix un 

Pla d’Acció Tutorial a la Universitat de Barcelona, fa que la proposta desenvolupada no 

impliqui un gran esforç econòmic, sinó més aviat, una empenta, per part de la institució 

universitària, d’apostar per aquest tipus de tutoria. Aquest suport a més, pot suposar un pas 

per a l’adaptació de la universitat al nou context de l’EEES tal i com s’explica a través 

d’aquest treball.  



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

80 
 

Aquest programa és només una proposta, amb les limitacions òbvies que això representa, 

però cal tenir en compte l’èmfasi realitzat en l’avaluació del Programa. Aquesta avaluació 

ens serveix de garantia de millora en la implantació d’aquesta eina de tutoria, ja que tot i 

que es tracti només d’una proposta, l’avaluació permetrà contínuament realitzar l’estudi de 

les necessitats i les dificultats de l’alumnat de 1r en el seu ingrés als estudis superiors. Per 

tant, aquesta avaluació sistemàtica ens permetrà modificar l’actuació, tant durant el 

desenvolupament del procés, com en les següents edicions, i així, poder aconseguir un 

Programa òptim i dinàmic, adequat a la realitat del Grau de Treball Social de la Universitat 

de Barcelona.  

 

Per concloure doncs, aquest treball pot ser un principi per la posada en marxa d’un 

programa de tutories entre iguals que contribueixi en el desenvolupament integral dels 

estudiants del Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona. 
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ANNEX 1 

Qüestionaris 

  



Adela Margalef Vernet 
Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

 

84 
 

QÜESTIONARI ALS/LES ESTUDIANTS DE LA JORNADA DE PORTES OBERTES 

Em dic Adela Margalef i estic cursant 4t curs de Treball Social. Aquest qüestionari correspon al 

meu Treball de Fi de Grau, la finalitat del qual és dissenyar un programa de “Tutoria entre Iguals” 

dins del Grau de Treball Social. L’objectiu del qüestionari és conèixer la idoneïtat d’aquest 

programa segons la teva opinió i recollir la teva percepció sobre alguns aspectes relacionats amb la 

tutoria i l’orientació universitària.  

El qüestionari és anònim i les dades extretes s’utilitzaran únicament amb finalitat acadèmica i de 

recerca.  

La durada d’aquest qüestionari és d’uns 7 minuts aproximadament, i t’agraeixo per avançat la teva 

participació.  

 

P1. Gènere:         1- Femení    2- Masculí 

P2. Data de naixement (dd/mm/aaaa):  ___________   

P3. Població de residència: ________________________ 

P4. Podries marcar amb una creu amb quina via d’accés vols entrar a la Universitat el curs 

que ve?   

 

    

 

 

 

P5. Has assistit en sessions de tutoria durant aquest curs 2013-2014? Marca amb una creu.      

 

P6. En el cas que hagis marcar que SI, com valores el grau d’utilitat de les sessions de 

tutoria que has realitzat? Encercla el valor, on 0 significa “gens útil” i 10 “molt útil”. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

Entenent la tutoria universitària com “l’acció d’orientació dirigida a impulsar i facilitar el 

desenvolupament integral dels estudiants en la seva dimensió intel·lectual, afectiva, 

personal i social” (Álvarez, 2007). A continuació es mostren una sèrie de temes que es 

 1. Batxillerat +PAU 

 2. Cicle Formatiu de Grau Superior   

 3. Prova d’accés per a +25 anys 

 4. Altres. Especificar: __________________________ 

 1. SI   0. NO  99. NS/NC 
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podrien tractar i treballar a les sessions de tutoria. Encercla el grau d’interès en cada un 

d’aquest temes,  on 0 significa “gens interessant” i 10 “molt interessant”. 

 

P13. Consideres que seria d’útil poder comptar amb un company/a de 4t curs de Treball 

Social que t’oferís orientació i assessorament en relació als aspectes enumerats 

anteriorment durant el primer any de carrera? Encercla el valor on 0 significa “gens útil” i10 

“molt útil”. 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ, FINS AVIAT! 

 

 

 

 

P7. Informació acadèmica (plans d’estudi, avaluació, assignatures, pràctiques, tècniques d’estudi, etc) 

         0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

P8. Informació referent als òrgans de gestió universitària (organització de la Facultat i l’estructura de la 

Universitat, representació alumnat,  Consell d’Estudis, Associacions, voluntariat) 

         0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

P9. Qüestions burocràtiques i d’administració (beques, matrícula, convalidacions, programes d’intercanvi, 
pàgina web, etc) 

         0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

P10. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix el Campus Mundet i la Facultat de Pedagogia 
(recursos bibliogràfics, activitats culturals, ofertes formatives, etc) 

          0        1        2       3        4       5        6        7        8       9        10 
 

P11. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix la Universitat de Barcelona (orientació universitària, 
activitats culturals i esportives, allotjament i transport, cursos d’idiomes). 

          0        1        2        3        4        5        6       7       8       9       10 
 

P12. Acompanyament en la resolució de problemes tant acadèmics com personals que et puguin aparèixer. 

          0        1        2        3       4        5        6       7        8       9       10 
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QÜESTIONARI TUTEI 1. Programa de Tutoria entre Iguals 

Em dic Adela Margalef i estic cursant 4t curs de Treball Social a la Universitat de Barcelona. Aquest 

qüestionari correspon al meu Treball de Fi de Grau, la finalitat del qual és dissenyar un programa de 

“Tutoria entre Iguals” dins del Grau de Treball Social. L’objectiu del qüestionari és conèixer la 

idoneïtat d’aquest programa segons la teva opinió i recollir la teva percepció sobre alguns aspectes 

relacionats amb la tutoria i l’orientació universitària.  

El qüestionari és anònim i les dades extretes s’utilitzaran únicament amb finalitat acadèmica i de 

recerca.  

El qüestionari està format per dos blocs, i la durada total és d’uns 8 minuts aproximadament. 

T’agraeixo per avançat el teu temps i la teva participació.  

 

P1. Gènere:         1- Femení    2- Masculí 

P2. Data de naixement (dd/mm/aaaa):  ___________   

P3. Població de residència: ________________________ 

 

Bloc 1: Orientació universitària 

Actualment la UB ofereix el Pla d'Acció Tutorial (PAT), en el qual, “alguns professors ajuden de 

manera personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la 

Universitat, a millorar el rendiment acadèmic, a seleccionar les assignatures més adequades i també 

a preparar els alumnes per a la inserció professional”. A continuació et demano que contestis una 

sèrie de preguntes en referència al PAT i a la tutoria universitària.  

 

P4. Coneixes el Pla d’Acció Tutorial?       

 

 

P5. T’has reunit alguna vegada amb el teu professor/a tutor/a?   

 

 

P6. Si has marcat que sí en l'anterior pregunta, quantes vegades t'has reunit amb el 

teu professor durant aquest primer curs a la Universitat de Barcelona? 

 

 

 

P7- Marca el teu grau de satisfacció en l’orientació i l’assessorament rebut del PAT 

durant el 1r any a la Universitat. On 0 significa “gens satisfet/a” i 10 “molt 

satisfet/a” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1. SI   0. NO  98. No ho sé 

 1. SI   0. NO  99. No ho contesto 

 
  

  2.Una 

vegada 
 

   3. Dos 

vegades 
 

   + 2 

vegades 
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P8. Pensant en el primer any cursant el Grau de Treball Social, en una escala del 0 

al 10, indica el grau de dificultat que has tingut per adaptar-te a les condicions i 

exigències acadèmiques de la Universitat, on 0 significa “cap dificultat” i 10 “molta 

dificultat”. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Bloc 2. La tutoria entre iguals 

Entenem la Tutoria entre Iguals com l’ajuda (informació, assessorament, orientació i 

recolzament) entre estudiants. En les següents preguntes m’agradaria poder conèixer la teva 

percepció en relació a aquesta modalitat de tutoria. 

P10. En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l'afirmació 

següent respecte la tutoria entre iguals: "La Tutoria entre Iguals podria facilitar 

l’adaptació de l’alumnat de primer curs a les condicions i exigències acadèmiques 

de la universitat.” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P11. En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l’afirmació 

següent respecte la tutoria entre iguals: “La tutoria entre iguals afavoreix la 

integració de l’alumnat al propi centre i a la Universitat” 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

P12. En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l'afirmació 

següent respecte la tutoria entre iguals: "L’alumnat de primer curs interactua i 

connecta millor amb els companys, a qui els veuen més pròxims a la seva realitat, 

que amb el professorat" 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

En les properes 5 preguntes (de la P17 a la P21) s'enumeren una sèrie de temes en 

referència al contingut de les sessions de tutoria. Pensant amb el curs que estàs a punt de 

finalitzar a la Universitat, indica en quin grau t'hagués sigut útil tractar i profunditzar en 

cada un d'aquests temes, on 0 significa "gens útil" i 10 "molt útil." 

 

P13. Informació acadèmica (plans d’estudi, avaluació, assignatures, pràctiques, 

tècniques d’estudi, etc). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P14. Informació referent als òrgans de gestió universitària (organització de la 

Facultat i l’estructura de la Universitat, representació alumnat,  Consell d’Estudis, 

Associacions, voluntariat). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P15. Qüestions burocràtiques i d’administració (beques, matrícula, convalidacions, 

programes d’intercanvi, pàgina web, etc). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P16. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix el Campus Mundet i la 

Facultat de Pedagogia (recursos bibliogràfics, activitats culturals, ofertes 

formatives, etc). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P17. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix la Universitat de Barcelona 

(orientació universitària, activitats culturals i esportives, allotjament i transport, 

cursos d’idiomes). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P18. Tot i que en aquet moment estiguis a punt de finalitzar el primer any de 

Treball Social, consideres que hagués sigut útil poder comptar amb un company/a 

tutor/a de 4t que t’oferís informació en relació als aspectes enumerats 

anteriorment, durant aquest primer curs de Treball Social? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P19. A banda de les possibles sessions informatives en relació als temes enumerats 

anteriorment, m’agradaria saber si creus que et seria útil que el company/a tutor/a 

de 4t de Treball Social, també t’acompanyés en la resolució de problemes 

acadèmics que et puguin aparèixer durant el curs, on 0 significa “gens útil” i 10 

“molt útil”.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P20. En la mateixa línia que la pregunta anterior, en una escala del 0 al 10, on 0 

significa “gens útil” i 10 “molt útil”, indica si creus que et seria útil que el 

company/a tutor/a de 4t de Treball Social també t’acompanyés en la resolució de 

problemes personals que et poguessin aparèixer durant el curs. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P21. Per acabar, i en general, quins avantatges creus que aportaria un programa de 

Tutoria entre Iguals al Grau de treball Social? 

Si creus que no pot aportar cap avantatge, especifica per què. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

P22. Després de respondre el qüestionari, hi ha algun altres aspecte que t’agradaria 

comentar que no s’hagi recollit, en relació a l’orientació universitària i la Tutoria 

entre Iguals? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________       

 

 

GRÀCIES PEL LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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QÜESTIONARI TUTEI2. Programa de Tutoria entre Iguals 

4t curs. Grau en Treball Social 

Em dic Adela Margalef i estic cursant 4t curs de Treball Social a la Universitat de Barcelona. Aquest 

qüestionari correspon al meu Treball de Fi de Grau, la finalitat del qual és dissenyar un programa de 

“Tutoria entre Iguals” dins del Grau de Treball Social. L’objectiu del qüestionari és conèixer la 

idoneïtat d’aquest programa segons la teva opinió i recollir la teva percepció sobre alguns aspectes 

relacionats amb la tutoria i l’orientació universitària.  

El qüestionari és anònim i les dades extretes s’utilitzaran únicament amb finalitat acadèmica i de 

recerca.  

El qüestionari està format per tres blocs, i la durada total és d’uns 10 minuts aproximadament. 

T’agraeixo per avançat el teu temps i la teva participació.  

 

P1. Gènere:         1- Femení    2- Masculí 

P2. Data de naixement (dd/mm/aaaa):  ___________   

P3. Població de residència: ________________________ 

 

Bloc 1: Orientació universitària 

Actualment la UB ofereix el Pla d'Acció Tutorial (PAT), en el qual, “alguns professors/es ajuden de 

manera personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la 

Universitat, a millorar el rendiment acadèmic, a seleccionar les assignatures més adequades i també 

a preparar els alumnes per a la inserció professional.” A continuació et demano que contestis una 

sèrie de preguntes en referència al PAT i a la tutoria universitària. 

 

P4. Coneixes el Pla d’Acció Tutorial?       

 

 

P5. T’has reunit alguna vegada amb el teu professor/a tutor/a durant els 4 cursos de 

Treball Social?   

 

P6. 

Si has marcat que sí en l'anterior pregunta, quantes vegades t’has reunit amb el teu 

professor/a tutor/a durant la teva estada a la Universitat de Barcelona? 

 

 

 

P7- Si has marcat que sí en la pregunta 5, indica el teu grau de satisfacció en l’orientació i 

l’assessorament rebut del PAT durant els 4 cursos a la Universitat. On 0 significa “gens 

satisfet/a” i 10 “molt satisfet/a” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1. SI   0. NO  99. No ho sé 

 1. SI   0. NO  99. No ho contesto 

 1.Una 

vegada   

2.Dues 

vegades 
 3. Tres vegades  + 3 vegades 
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P8. Pensant amb els anys que has estat cursant el Grau de Treball Social, en una escala del 

0 al 10, indica el grau de dificultat que has tingut per adaptar-te a les condicions i 

exigències acadèmiques de la Universitat, on 0 significa “cap dificultat” i 10 “molta 

dificultat”. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Bloc 2: Tutoria entre Iguals: 

Entenem la Tutoria entre Iguals com l’ajuda (informació, assessorament, orientació i recolzament) 

entre estudiants. En les següents preguntes m’agradaria poder conèixer la teva percepció en relació 

a aquesta modalitat de tutoria. 

 

P9. En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l'afirmació següent 

respecte la tutoria entre iguals: "La tutoria entre iguals facilita l’adaptació de l’alumnat de 

primer curs a les condicions i exigències acadèmiques de la universitat.” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P10. En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l’afirmació següent 

respecte la tutoria entre iguals: “La tutoria entre iguals afavoreix la integració de l’alumnat 

al propi centre i a la Universitat” 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

P11- En una escala del 0 al 10, indica el grau d’acord o desacord en l'afirmació següent 

respecte la tutoria entre iguals: "L’alumnat de primer curs interactua i connecta millor amb 

els companys/es, a qui els/les veuen més pròxims a la seva realitat, que amb el 

professorat" 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

En les properes 5 preguntes (de la P17 a la P21) s'enumeren una sèrie de temes en referència al 

contingut de les sessions de tutoria. Pensant amb els 4 anys que has estat a la universitat, indica en 

quin grau t'hagués sigut útil tractar i profunditzar en cada un d'aquests temes, on 0 significa "gens 

útil" i 10 "molt útil". 

 

P12. Informació acadèmica (plans d’estudi, avaluació, assignatures, pràctiques, tècniques 

d’estudi...). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P13. Informació referent als òrgans de gestió universitària (organització de la Facultat i 

l’estructura de la Universitat, representació alumnat,  Consell d’Estudis, Associacions, 

voluntariat...). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P14. Qüestions burocràtiques i d’administració (beques, matrícula, convalidacions, 

programes d’intercanvi, pàgina web...). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P15. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix el Campus Mundet i la Facultat de 

Pedagogia (recursos bibliogràfics, activitats culturals, ofertes formatives...). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P16. Informació sobre els serveis i recursos que ofereix la Universitat de Barcelona 

(orientació universitària, activitats culturals i esportives, allotjament i transport, cursos 

d’idiomes). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P17. Consideres que hagués pogut ser útil poder comptar durant el primer curs de Treball 

Social, amb un company/a tutor/a de 4t de Treball Social, que t’oferís informació en 

relació als temes enumerats anteriorment? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P18. A banda de les possibles sessions informatives en relació als temes enumerats 

anteriorment, m’agradaria saber si creus que al primer curs de Treball Social t’hagués sigut 

útil que el company/a tutor/a de 4t també t’hagués ofert acompanyament en la resolució 

de problemes acadèmics que t’haguessin pogut aparèixer, on 0 significa “gens útil” i 10 

“molt útil”.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P19. En la mateixa línia que la pregunta anterior, en una escala del 0 al 10, on 0 significa 

“gens útil” i 10 “molt útil”, indica si creus que a 1r de Treball Social, t’hagués sigut útil que 

un company/a tutor/a de 4t també t’hagués ofert acompanyament en la resolució de 

problemes personals que t’haguessin pogut aparèixer. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Bloc 3. El company/a tutor/a.  

S’entén com a company/a tutor/a, aquell “estudiant veterà que, a partir de la seva experiència, 

facilita el procés d’aprenentatge a altres estudiants que s’incorporen a la vida universitària, ajudant-

los a clarificar els seus objectius, a aconseguir les metes que s’han proposat, a resoldre dubtes 

relatives a l’ensenyament i a la Universitat, a trobar fórmules per a millor en l’aprenentatge i a 

retallar el camí en la resolució de problemes.” 
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P20. A continuació m’agradaria conèixer si, imaginant que haguessis realitzat tasques de 

company/a tutor/a d’alumnes de 1r curs durant aquest últim any, t’hagués ajudat a 

millorar en les competències enumerades en les següents preguntes.   

 

P20.1. Millorar en habilitats socials comunicatives i de relació: 

 

 

P20.2. Millorar en habilitats d’orientació i lideratge 

 

 

P20.3. Millorar l’autoestima 

 

 

P20.4. Millorar les capacitats d’aprenentatge i responsabilitat (adaptació a noves situacions, capacitat 

de prendre decisions...)  

 

P20.5. Millorar les capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb la persona o grup, les 

seves necessitats i circumstàncies  

 

 

 

 

P21. Creus que com a alumne/a de 4t de Treball Social, posseeixes les capacitats i 

habilitats necessàries i adequades per participar en un Programa de Tutoria entre Iguals?  

  Si, totalment 
   No, no les tinc 
  No, em faltaria formació 
  No ho sé 

P22. Quines dificultats o problemes penses que es podrien presentar a l’hora de 

desenvolupar les sessions de tutoria com a company/a tutor/a? (pots marcar més d’una 

opció) 

  Manca de temps 
  Manca de formació en orientació i tutoria 
  Manca d’informació sobre recursos i serveis que ofereix el Campus i la Universitat 
  Manca de coneixements en tràmits administratius 
  Manca d’habilitats socials comunicatives 
  Falta d’interès i desmotivació de l’alumnat de 1r curs 
  Altres. Especificar  

 1. SI   0. NO  99. No ho sé 

 1. SI   0. NO  99. No ho sé 

 1. SI   0. NO  99. No ho sé 

 1. SI   0. NO  99. No ho sé 

 1. SI   0. 

NO 
 99. No ho sé 
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P23. T’hagués agradat poder participar en un Programa de Tutoria entre Iguals com a 

company/a tutor/a, amb reconeixement de crèdits acadèmics? 

  SI    NO    No ho sé 

 

P24. 1. Per què? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

P25. Per acabar, i en general, quins avantatges creus que tindria la posada en marxa d’un 

Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social? 

Si creus que no pot aportar cap avantatge, especifica per què. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

P26. Després de respondre el qüestionari, hi ha algun altre aspecte que t’agradaria 

comentar que no s’hagi recollit, en relació a l’orientació universitària i la Tutoria entre 

Iguals? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________   

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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ANNEX 2 

Informe tutoria grupal 
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INFORME TUTORIA GRUPAL 

 

Preguntes i qüestions plantejades pels estudiants: 

 

 

Recull d’interessos plantejats pels estudiants: 

 

 

Temes tractats: 

 

 

Temes que no s’han pogut tractar: 

 

 

Participació de l’estudiant: 

 

 

Satisfacció amb la sessió realitzada: 

 

 

Aspectes a millorar o canviar:  

 

 

 

 

Grup tutorial  Dia  

Nom de l’alumne tutor  Hora  

Nom del professor tutor  Lloc  

Nombre d’assistents  Durada  


