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1.- LES COSES CLARES...

• Per què sou aquí?
• Per què sóc aquí?
• Què us proposo fer?
• Com ho farem?

– Introducció 10’

– La tutoria docent. Què és? 20’

– Esdevenir professional docent 
15’

– Amb un cas real, ens 
entendrem millor 45’

– Síntesi i perspectives de futur 
15’

– Regal de comiat 15’



2.- LA TUTORIA D’UN DOCENT.
QUÈ ÉS AIXÒ?

• En què consisteix la 
tutoria?

• En què consisteix la feina 
docent?

• Reptes i problemes dels 
professors novells

�Dilemes disciplinars

�Dilemes metodològics

�Dilemes relacionals

�Dilemes organitzatius

�Dilemes professionals



3.- ESDEVENIR 
PROFESSIONAL DOCENT

• La professionalitat 
s’adquireix amb la pràctica

• Segur que encara recordes 
els inicis...

• Recordes algú que t’ajudés?

• De què creus que et/li va 
servir?



4.- SI PARTIM  D’UN CAS REAL 
ENS ENTENDREM MILLOR

• El treball a partir de casos

• “Avui no hi ha bufa-gol”

• Algunes qüestions arran del 
cas
– És així la realitat?
– Ensenyaments/aprenentatges
que se’n desprenen
– Què hi pot fer el tutor en 
aquestes situacions? I el 
novell?

• La professionalització: un 
procés (lent i continuat) de 
“crear-se seguretats” (que 
mai no són definitives) 



5. SÍNTESI I PERSPECTIVES 
DE FUTUR
•El creixement professional dels 
docents

�La reflexió sobre la pròpia actuació
�La formulació de reptes de millora
�El procés de construir-se 
seguretats.

•El paper dels tutors i del tutelats
•Reptes/projectes de futur

�Què ha de fer un tutor? Com ha de 
fer-ho?
�Com es desenvolupen les 
competències professionals pròpies 
d’un tutor.

�En quines condicions? Per on 
començar? 
�Delimitar un projecte i un procés

�Els protagonistes de tot plegat.



6.- PER ACABAR...
UN PETIT REGAL

• El mestre i l’artesà

• “Menjar de fer culleres”
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries



www.joanteixido.org/webnova
joan.teixido@udg.es

Moltes Gràcies!


