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1.  PORTAFOLIS INICIAL 

• Punt de partida 

Em dic Joan Signes Puig i sóc professortutor de 1r d’ESO a la SES de la localitat de 

Dosrius. Pel que fa al centre, la SES és un centre de nova creació, només hi ha tres 

nivells –de primer a tercer  i els grups són reduits amb un màxim de 16 alumnes per 

a  grup.  Per  una  altra  banda,  el  grup  del  què  sóc  tutor,  1r  B,  té  les  següents 

característiques especials: 

  Problemes d’atenció. 

  Manca d’hàbits de treball. 

  Dificultats generals de llenguatge: es tracta d’alumnes que tenen un baix 

nivell pel que fa a la comprensió escrita. 

  Dificultats de relació dins del grup. 

  Existència d’adaptacions curriculars. 

La  relació amb  les famílies  també es preveu dura  ja que en el  traspàs d’informació 

que he rebut del centre de primària llegeixo coses com: 

  “amb aquesta mare cal tenir boner relacions per evitar conflictes”. 

  “Manca l’entrevista amb els pares” 

• Reflexions i impressions personals 

Tot el que he explicat fins el moment em fa pensar que aquest any serà, sino, més 

mogut i laboriós que anys anteriors. Comencen les classes i allò que havia previst, a 

poc a poc,  es  va  cumplint. El grup  té,  a més de  tot el  que he dit anteriorment,  un 

alumne molt distorsionador que fa que l’autoritat del professor quedi en entre dit. És 

un  alumne  amb  problemes  greus  d’aprenentatge  i  la  família  està  totalment 

desestructurada. Una altra reflexió és que en aquest grup, crec que el dia a dia serà 

molt dur ja que no hi ha silenci i les interrupcions són molt freqüents. 

No obstant això, hi ha altres aspectes que m’ajuden a tirar en davant. Alguns d’ells 

són: 

  les ganes d’apendre i de superarme cada dia. 

  la importància de la reflexió com a instrument de treball. 

  la necessitat d’un reciclatge continu per a millorar la tasca diària. 

Així el que observo objectivament és que hauré de treballar durament per incloure a 

l’Eloy a  la  dinàmica    adient de  classe.  I  com ho  faré? Doncs preparant  un dossier 

adequat  a  les  seves  necessitats.  Però  al  mateix  temps,  hauré  de  canviar  la 

metodologia  d’aula  cap  a  un  enfocament  de  treball  cooperatiu.  A  més  les 

explicacions  hauran  de  ser  curtes,  sintetíques  i  sistematitzades  per  a  que  els 

alumnes no parlin i es posin a fer feina ràpidament.



• Aportacions dels companys. 

De  les  discussions  amb  la  resta  de  l’equip  docent  i  més  concretament  amb  la 

psicopedagoga concloc que és un grup que ha rebut molt reforçament negatiu i que a 

més ha sofert moltes reprimendes. Per tant he pensat d’aplicar un sistema de reforç 

positiu per a fer un canvi de la imatge que ells mateixos tenen del grup classe. 

La maquinària comença a moure’s i els primers aspectes a millorar surgeixen: 

  hi ha una alumna que no porta cap llibre. 

  els alumnes no fan ús de l’agenda. 

  no tenen hàbits d’estudi ni de fer deures. 

En quant al funcionament de la classe els alumnes: 

  no respecten el torn de paraula, sembla que la classe sigui un mercat on 

cadascú pot dir la seva sense ordre ni respecte. 

  parlen entre ells quan el professor està fent les explicacions 

  acaben els deures molt ràpid per a cumplir amb les feines pero realment 

no saben el que estan fent. 

  es preocupen més dels companys que de si mateixos. 

a vegades hi ha alumnes que maximitzen el rol de l’Eloy i fan que les classes siguen 

una discussió contínua. 

• Observació de la meva actuació inicial. 

Com a conclusió de la meva actuació inicial destaco: 

  El ritme de la classe és lent: millor veure dos conceptes ben vistos que no 

pas molts i sense haver aprofundit. 

  Faig una avaluació  inicial  acurada que se  centra en  les quatre habilitats 

bàsiques: escriure, llegir, parlar i escoltar. 

  Faig  un  dossier  adaptat  a  les  necessitats  educatives  a  l’Eloy  amb  la 

finalitat de que pugui assolir uns objectius acadèmics mínims. 

  Adapto els objectius als alumnes que no segueixen les classes. 

  Diversifico els materials per a arribar a tots els alumnes 

  Controlo les agendes després d’apuntar a la pissarra els deures que han 

de fer 

  Confeccionem una agenda del grup. 

  Em coordino amb  la psicopedagoga per a que  tots aquests aspectes es 

canalitzin a través de l’assignatura de Competències Socials 

  Demano a  l’equip docent una coordinació  total en els procediments  i en 

l’actitud del grup. 

  Aplico  el  reforçament  positiu  mitjançant  un  sistema  de  punts 

(tècnica cognitiuconductual).



• Mostres/ evidències que documenten la meva actuació docent 

Les mostre i/o evidències que documenten la meva actuació docent són: 

  les notes (aspecte formal). 

  les anotacions a la llibreta d’incidències que realitzen tots els professors 

que imparteixen alguna assignatura al grup classe. 

  els comunicats de fets. 

  una registre audio del grupclasse amb la finalitat de contrastar el soroll 

produït i la gestió del torn de paraula. 

  qüestionari de tutoria 

2.  PORTAFOLIS INTERMEDI 

• El Pla d’Acció: objectiu, temps, passos. 

Davant  els  aspectes  descrits  anteriorment,  és  evident  que  el  meu  objectiu  estarà 

relacionat amb la cohesió  i  la gestió del grup. Després d’haver esmicolat  la pràctica 

tutorial que vull millorar, la pregunta resultant i l’objectiu principal que em formulo és 

la  següent:  quines  activitats  he  de  fer  amb  els  alumnes  de  1r  B  a  la  classe 

d’anglès i tutoria perquè respectin el torn de paraula i el silenci quan estan fent 

activitats orals? 

Pel que fa a  la  temporització, em centraré en el primer  i segon  trimestre  ja que és 

una  questió  fonamental  pel  desenvolupament  de  la  tasca  docent.  Les  accions  se 

centraran a  les hores pactades en  l’organigrama docent de  les  classes de  tutoria  i 

anglès,  la qual cosa suposa un total de 4 hores a  la setmana per treballar  l’objectiu 

que vull assolir. 

• Procediments i instruments. 

La primera gran acció que  farè  serà  la de  canviar  la metodologia general de grup 

classe. Deixaré de banda la metodologia més tradicional – on el professor parla i els 

aprenents anoten i passaré a un enfocament més cooperatiu. Els alumnes hauran d’ 

asseure per parelles i hauran de treballar en petits grups. Aquest tipus de metologia 

permet que el  treball  sigui entre  iguals  cosa que  fa que els alumnes s’ajudin entre 

ells. Al mateix temps aconsegueixo que la dinàmica de la classe canviï i , és clar, la 

funció  del  professor  també.  Ara  hauré  d’anar  grup  per  grup  per  monotoritzar  els 

alumnes.  Un  altre  aspecte  que  potencia  el  treball  cooperatiu  és  que  els  alumnes 

tenen un rol assignat i tots els membre són responsables de la tasca final. Amb això 

tindré  un  altre  forat  tapat:  els  alumnes  seran  més  autònoms,  estaran  per  feina  i 

deixaran de molestar als companys. 

Una  altra  acció  a  realitzar  serà  la  de  fer  una  avaluació  diversificada  segons  les 

necessitats  dels  alumnes.  Hauré  de  fer  diferents  tipus  d’exàmens  segons  els



diferents alumnes que hi ha. Per example, un examen pels alumnes que tenen millor 

nivell d’anglès, un altre pels que tenen nivell mitjà i un altre pels que funcionen amb 

dossier. 

La  tercera  acció  que  faré  serà  la  d’aprofundir  en  l’ús  d’estratègies  tècniques  per 

analitzar  i  interpretar el text abans de llegirlo, durant  la  lectura  i després d’haverlo 

llegit. Per exemple, mostrar diferents fotos abans de fer una lectura. Al mateix temps 

em servirà per tenir als alumnes motivats. 

I tot això,  ho observaré a través dels següents instruments: 

 formulari per cada grup on observaré  els següents aspectes: 

realització de les activitats, dels deures, i les relacions dins el grup. 

 un altre formulari a llarg termini on traslladaré les xifres totals i podré 

observar el funcionament de tots els grups i per tant el del grup  classe. 

 seguiment i correcció d’exercicis diaris que comportaran que  l’actitud 

dels alumnes estigui reforçada positivament. 

 control exaustiu de la llibreta i dels llibres. 

• Mostres que evidencien els canvis del Pla d’Acció 

• Lectures 

La lectura que he fet és del llibre : El Aula Diversificada, de Carol Ann Tomlinson. 

Editorial Octaedro. Barcelona: 2001. 

En  este  libro,  la  autora  pretende  dar  recursos  a  los  profesores  noveles  y  los  ya 

experimentados para que estos creen aulas diversificadas en sus clases y, de esta 

manera, atiendan a todos los alumnos que en ellas tengan, sea cual sea el nivel de 

aprendizaje de cada uno de ellos. 

En este libro se nos exponen muchas ideas y estrategias útiles para construir aulas 

diversificadas  y  actividades  para  atender  todos  los  niveles  de  aprendizaje  que 

encontremos en el aula. Un ejemplo de esto es el hecho de pensar qué nos motivaba 

a nosotros en el momento de aprender una asignatura, para tratar de personalizar el 

enfoque que dan de ésta las guías curriculares y otro material del que dispongamos 

(Capítulo 4). Algunas de las ideas más importantes que aparecen son: 

• Para  conseguir  que  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  sean  efectivos,  es  preciso 

recordar que los profesores deben tejer estrechamente  los tres elementos clave 

del currículum: el contenido, el proceso y el producto. 

Esta  idea  pone de manifiesto que el profesor  es  el  encargado de,  al  hacer  las 

programaciones  de  aula,  tener  en  cuenta  los  tres  aspectos  fundamentales  del 

currículum para garantizar que los alumnos aprenden los contenidos escolares de 

manera duradera.



• El  profesor  ha  de  ser  indiscutiblemente  el  líder  de  cualquier  aula  eficaz.  El 

liderazgo  ha  de  ser  compartido  con  los  alumnos,  pero  la  responsabilidad  de 

liderar recae sobre el docente. 

Para que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea significativo el profesor ha de 

crear un clima de confianza en clase, y para ello es necesario que comparta su 

liderazgo con los alumnos, que los tenga en cuenta y que les demuestre que no 

solo  los  alumnos  aprenden  del  profesor,  sino  que  también  puede  aprender  el 

profesor de sus alumnos y éstos de sus compañeros. 

• La  motivación  es  el  imán  que  atrae  la  atención  del  alumno  y  la  mantiene,  de 

manera que pueda producirse el aprendizaje duradero. 

Para que todos los alumnos aprendan es necesario que estén motivados y, para 

que esto ocurra,  el  profesor ha de hacer  la  clase  interactiva  y usar estrategias 

que se adapten a todos los niveles de aprendizaje que haya dentro del aula, para 

que  todos  los  alumnos sientan que saben hacer algo y que  tienen éxito en  las 

tareas  que  les  propone  el  maestro;  y  que  estos  habrán  de  realizar  ya  sea  en 

grupo o de manera individual. 

La  lectura de este  libro me ha aportado  la  idea de que,  como profesor,  tengo que 

tratar de atender a todos los niveles de aprendizaje que tenga en mi aula y que, para 

ello, es importante crear una aula diversificada. 

Por otra parte, he visto a  través de  los ejemplos del  libro y  las explicaciones de  la 

autora que, aunque hay numerosas estrategias que nos permiten diversificar el aula 

para  poder  atender  a  la  diversidad  de  nuestros  alumnos,  conseguir  una  aula 

diversificada de  verdad no es  tarea  fácil,  ya que  requiere conocer a  los alumnos y 

diseñar estrategias que se adecuen a las necesidades de estos. 

A  través  de  la  lectura  de  este  libro,  he  ido  recordando  algunas  actividades  que 

durante mi etapa en educación primaria y secundaria me fueron proponiendo algunos 

profesores y que, entonces, no entendí  la finalidad que estos tenían y solo  los veía 

como ejercicios divertidos por el simple hecho de ser diferentes y salirse de la rutina. 

Los  ejemplos  que  incluye  la  autora me han  permitido  ver  la  finalidad  y utilidad  de 

estas actividades más diversificadas que me iban proponiendo y me han dado ideas 

de  cosas  que me  gustaría  ser  capaz  de  hacer  como  profesora  de  inglés  con mis 

alumnos. También he podido ver algunas de las dudas más frecuentes que tienen los 

profesores que ya ejercen su profesión. Un ejemplo de esto es el que nos muestra la 

autora en el capítulo 4, cuando formula una pregunta que le hizo a ella una profesora



de una aula ordinaria, como  las que encontramos en  todas  las escuelas de hoy en 

día,  con  las  mesas  organizadas  en  hileras  y  donde  te  piden  que  diversifiques  la 

enseñanza  (página  55).  El  hecho  de  que  incluya  tantos  ejemplos  permite  ver  con 

claridad en situaciones cotidianas de aula cómo aplicar las estrategias y técnicas que 

nos va proponiendo a lo largo del libro. 

3.  PORTAFOLIS FINAL 

• Avaluació global del procés. 

Pel  que  fa  a  l’avaluacio  del  pla  d’acció  disenyat  anteriorment  haig  de  dir  que  les 

accions  dos  i  tres  han  estat  portades  a  terme  i  han  estat  molt  satisfactòries  pel 

alumnes ja que han augmentat la motivació d’ells mateixos. Tot i això perquè al tenir 

una avaluació diversificada i ensenyarlos unes estratègies abans de fer les activitats, 

els alumnes han estat més motivats i el ambient de la classe ha canviat totalment. En 

consequència, la gestió del grup ha estat més suau. Un altre factor  a tenir en compte 

és  que  l’alumne  que  distorssionava  tant,  l’Eloy,  va  haver  de  marxar  degut  a  una 

resolució judicial. I aleshores la tasca del tutor i del professor ha estat diferent. 

Si  ens  fixem  en  la  primera  acció  del  pla,  haig  de  dir  que  encara  estic  en  la 

implementació d’aquesta metodologia  ja que es nova per a mi,  i es necessiten una 

serie  de decisions prèvies per a poder  tirar  endavant  amb aquest  canvi. Decisions 

prèvies  com  escollir  els materials didàctics  i  els  objectius  concepuals  i  actitudinals 

que s’hauran d’aplicar a l’aula. No obstant això s’han produït les següents millores: 

Abans  Desprès 

Alumne distorssionador  Alumne  menys  distorssionador  degut  al 

dossier    i  al  control  del  material.  Sóc 

conscient que  la  seva marxa  també ajuda a 

rebaixar el nivell de tensió a l’aula. 

Problemes d’atenció.  Disminució  de  la  maca  d’atenció  degut  al 

canvi  de  metodologia  del  grup  classe.  Ara 

treballem  en  grups  petits  i  no  en  el  grup 

classe gran. 

Manca d’hàbits de treball. 

Dificultats  generals  de  llenguatge:  es  tracta 

d’alumnes que tenen un baix nivell pel que fa 

a la comprensió escrita. 

Els  alumnes  tenen  menys  dificultats  ja  que 

les  estratègies  de  lectura  fa  que  la 

comprensió escrita sigui més alta. 

Dificultats de relació dins del grup.  Es treballaran dins dels objectius actitudinals 

del treball cooperatiu.



• Conclusió final. 

Com a conclusió puc dir que aquest curs m’ha servit per conèixer una mica més la 

funció del  tutor  ja que mai  l’havia portat a cap. He après que  la  funció del  tutor es 

basa en tres fonaments principals: alumnes, professor i famílies i que l’equilibri entre 

ells  fa  que  la  tasca  docent  sigui  més  eficient.  Per  una  altra  banda,  he  descobert 

moltes eines i estratègies per poder aplicar a  les nostres aules,  ja sigui a  les hores 

ordinàries com a les de la tutoria. Un altre aspecte que he après és l’ús de la reflexió 

com un medi de treball. Al começament va ser una mica avorrit però poc a poc vaig 

poder esbrinar els avantatges d’aquest nou mètode de  treball. Si hagés de  resumir 

en una frase diria que el que he après és que la tutoria és una tasca polièdrica, amb 

moltes variables o cares que has de tenir en compte. 

Pel que fa als canvis que s’han produït en la meva tasca docent destaco la concepció 

que tenia del tutor. Una altra millora que he realitzat és la de fer servir la reflexió quan 

surgeix algun problema amb els alumnes.


