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Presentació 

El tema 8 tracta la tutorització (méntoring), l’entrenament (coaching) i l’assessorament entre 
iguals (peer coaching o co-coaching) com a tipologies d’intervencions formatives per tal de fer 
efectius els objectius formatius formatius. 

 

Objectius 

General 

• Comprendre i analitzar algunes de les principals tipologies d’intervencions 
formatives: tutor (mentor), entrenador (coach) i assessor entre iguals (peer coach o 
co-coach). 

Especifics 

• Relacionar i comparar els rols professionals de cada tipologia de formador: tutor 
(mentor), entrenador (coach) i assessor entre iguals (peer coach o co-coach). 

• Distingir les característiques fonamentals de cada perfil de formador: tutor (mentor), 
entrenador (coach) i assessor entre iguals (peer coach o co-coach). 

• Valorar la importància del tutor (mentor), de l’entrenador (coach) i de l’assessor 
entre iguals (peer coach o co-coach) per tal de millorar la formació inicial, la iniciació 
a la docència i la formació permanent. 

• Adoptar una actitud crítica i argumentada sobre les possibilitats de cada tipologia 
professional (mentor, entrenador i assessor entre iguals). 
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Continguts 

1. Introducció 

Al tema 7 hem vist com a partir de l’Anàlisi de Necessitats s’estableixen els objectius i els 
itineraris o estratègies d’intervenció. En el tema 8 presentarem i treballarem distintes tipologies 
d’intervencions formatives per tal de poder determinar les més adequades a cada una de les 
accions formatives dels itineraris establerts en la planificació establerta prèviament. 

Si recordam les dinàmiques d’interfície que introduirem en el tema 3, en l’extrem de la 
dinàmica centrada en la transmissió (tendència de reproducció), hi trobem la figura del 
formador com a instructor1, és a dir, la persona que imparteix coneixements i destreses. Per 
fer-ho, decideix els objectius de formació i l’organitza de la manera que considera més 
adequada. La seva funció se centra bàsicament en la tasca pedagògica, i el contingut de 
l’aprenentatge és l’element essencial de la seva preocupació professional. 

Fins fa poques dècades la figura de l’instructor ha estat la majoritària en el panorama 
formatiu internacional. No obstant això en les darreres dècades s’estan obrint camí noves 
tipologies d’intervenció formativa que venen a cobrir la necessitat d’un procés educatiu més 
centrat en l’alumne o aprenent (learner- centred approach) i emmarcades en les dinàmiques 
centrades en la reflexió i centrades en el centre docent (tendència de renovació). Ens referim a 
la tutorització (méntoring) o assessorament extern, l’entrenament (coaching) i l’assessorament 
entre iguals (peer coaching o co-coaching), les quals analitzarem en el present tema. Abans 
d’aprofundir en aquests conceptes cal tenir en compte que aquestes tres modalitats formatives 
tenen molts d’aspectes en comú i en moltes ocasions les seves activitats es superposen amb 
èmfasis canviants en funció dels contextos i de les intencions. 

Si relacionam aquestes tipologies d’intervenció formativa amb les modalitats de formació de 
Chang i Simpson (1997): Aprendre DELS altres, Aprendre AMB els altres, Aprendre SOL i 
Aprenentatge informal; observam que les tipologies que analitzarem en aquest tema fan 
referència únicament a la d’aprenentatge AMB els altres, ja que creiem que aquestes 
modalitats són fonamentals per al desenvolupament professional dels docents en l’actualitat. 

 

2. La tutorització (méntoring) 

2.1. Introducció 

El terme Mentor (Μέντωρ, en grec clàssic) té el seu origen en la literatura homèrica. Ulisses, 
el protagonista de l’Odisea, abans de partir cap a la guerra de Troia va demanar al seu amic 
Méntor que s’encarregàs, a més de cuidar les seves possessions, de l’educació del seu fill 
Telémaco i el preparàs per a succeir-lo en el reinat de la seva pàtria: Ítaca. Segons conta 
Homer, Méntor era un home savi i prudent i baix la seva aparença a vegada s’apareixia la 
deesa Palas Atenea per tal de guiar i aconsellar en les seves decisions al jove Telémaco. 

D’aquesta manera, en la literatura clàssica, el personatge de Méntor s’ha associat a la idea 
de persona de certa edat que te com a missió orientar i guiar a una altra persona normalment 
més jove i de menor experiència. Méntor és en definitiva, el conseller per excel·lència, el 
mestre al que es confia l’aprenentatge d’un jove al que li esperen responsabilitats importants. 

Actualment, en el camp de la formació del professorat, entenem el mentoring / tutorització 
(també anomenat assessorament extern sobretot en processos grupals), com un procés 
estructurat i sostingut en el temps per tal de donar suport als professionals de la docència en 
moments importants de transició o canvi al professorat a nivell individual o de forma col·lectiva 
(de centre). Els tutors, mentors o assessors externs són professors experimentats amb un 

                                                        

1 L’ampli coneixement d’aquesta figura profesional fa que, en aquest tema, només la tractem de forma comparativa 
amb les altres tipologies d’intervenció formativa. 
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ampli coneixement dels requeriments de la tasca docent, del context de treball dels docents i 
de les seves necessitats. 

Per a que la tutorització o l’assessorament extern es pugui realitzar és necessari un element 
fonamental: LA COL·LABORACIÓ. Per a que el procés formatiu pugui culminar amb èxit és 
fonamental que els protagonistes manifestin la seva voluntat de treballar de forma 
col·laborativa. Sánchez i García (2005, 30) ens presenten una interessant definició de 
col·laboració en el marc de la tutorització:  

 
“Colaborar es laborar o trabajar con alguien. Esto es, llevar a cabo conjuntamente una 

actividad significativa, lo que, por definición, conlleva el propósito de alcanzar una meta u 
objetivo relevante y compartido, a través de ciertos medios o acciones que habrán de 
disponerse de forma coordinada segun las posibilidades de las distintas partes 
implicadas. Se admite que esa actividad no podría llevarse a cabo sin el concurso, la 
mediación o el apoyo de quien asesora; y que ese apoyo del asesor y la acción conjunta 
desplegada gracias a su concurso, podrá ser con el tiempo incorporada –interiorizada– 
por el asesorado(ya sea un padre, un alumno, un profesor, un grupo de profesores, un 
equipo directivo, un centro).” 

 
En aquest procés hi ha tres elements fonaments: (a) el mentor o assessor extern (b) els 

alumnes o tutoritzats i (c) el programa en sí, es a dir el conjunt de tècniques i estratègies que el 
mentor planteja als docents per tal de que aquests puguin arribar a realitzar amb èxit el seu 
treball. Aquesta tasca es complementa amb consells basats amb la seva experiència i en el seu 
coneixement de la pràctica professional. A vegades, aquest procés és complementat per una 
quarta figura: la del supervisor que té per funció vetllar per tal que la relació entre mentor i 
aprenent doni els fruits previstos i s’aconsegueixin els objectius plantejats. 

 

2.2. Tipus de mentoring 

De forma general es distingeixen tres tipus de mentoring associats als diferents moments de 
la vida laboral del docent: 

 
a. Mentoring en els primers passos. En aquest cas la figura del mentor té com a missió 
acompanyar i facilitar l’aprenentatge dels joves que s’inicien en la tasca professional 
(aquesta figura està molt estesa en el camp de la medicina). Investigacions recents 
avalen la utilitat i la conveniència de la figura del mentor en els processos d’inducció 
professional dels docents i per als que s’inicien en tasques directives. 
b. Mentoring de procés. Aquest tipus de tutorització es dona en els casos en que la 
persona o persones tutoritzades necessiten un suport concret per a respondre a noves 
exigències i responsabilitats per tal de poder implementar canvis en el tipus de treball o 
en el rol professional que estan desenvolupant. A diferència de l’anterior, en aquest cas 
les persones tutoritzades són persones amb experiència professional, però que s’ha 
d’acomodar a les exigències d’un canvi en la seva tasca docent i/o de gestió.  
c. Mentoring front a un repte professional. En ocasions al llarg de la vida docent s’han de 
realitzar canvis de funcions o rols professionals. En aquests casos el docent ha de 
respondre a situacions per a les que el professional no està adequadament preparat i que 
es converteixen en un obstacle de difícil superació sense una ajuda especialitzada. El 
mentor serà la persona que assessori i faciliti la tasca d’aconseguir aquest repte 
professional.  

2.3. Aspectes a tenir en compte en la relació mentor  - aprenent 

L’èxit del procés de tutorització o assessorament extern es basa en una bona relació entre 
el tutor i l’aprenent, per tant consideram convenint tenir en compte les següents observacions 
per tal d’aconseguir els objectius previstos: 

 
a. Selecció del mentor. És una passa fonamental per a l’èxit del procés. Si no existeix 
una bona relació personal entre mentor i aprenent o aprenents difícilment es podrà a dur 
a terme la tasca de forma eficaç. Els criteris per a seleccionar un bon mentor han de tenir 
en compte tant criteris d’afinitat personal com de capacitació professional i experiència 
contrastada. No tothom serveix per a realitzar la tasca de mentor. 
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b. Disseny d’un programa de tutorització. Com qualsevol altra tasca professional, la 
tutorització s’ha d’emmarcar en un programa en el que es contemplin els objectius 
previstos, els continguts a treballar i la temporització de les activitats. Sense oblidar els 
recursos necessaris per a dur-les a terme. Aquest programa pot ésser supervisat per una 
persona externa que valori l’eficàcia del mateix. 
c. Confiança mútua. La relació entre l’aprenent i el mentor s’ha de basar en la sinceritat i 
en la confiança. Aquests son els elements claus per a l’èxit de la relació. El mentor ha 
d’aportar la seva capacitat de comunicació i la seva visió critica dels problemes des de la 
perspectiva del seu saber professional, incidint en els aspectes de l’aprenentatge que 
poden ésser assumits per l’aprenent. Per la seva part el tutoritzat ha de comunicar al 
mentor els seus problemes en la confiança de que les aportacions del mentor l’ajudaran a 
superar-los. 
d. Actitud positiva de cara a l’aprenentatge. Els mentors en el fons estan ensenyant i són 
persones a les que els agrada compartir els seus coneixements, la seva experiència i el 
seu temps. Tenen dos tipus de qualitats: coneixen l’ofici i són mestres realment 
exemplars. A més, esperen dels seus tutoritzats una actitud oberta cap a l’aprenentatge, 
lliure de prejudicis i sustentada en el desig de la millora personal i professional. 

 
Hargreaves (1991) destaca el fet que s’ha de produir una col·laboració genuïna i 

voluntàriament acceptada entre mentor i aprenent, d’acord amb les següents característiques: 
 

- Espontània: la col·laboració sorgeix de la iniciativa dels docents com a grup social i del 
mentor i malgrat tingui el suport de l’administració els agents implicats són els que guien i 
controlen la iniciativa formativa (autonomia docent). 
- Voluntària: les parts implicades treballen juntes no per requeriment extern sinó pel fet de 
compartir el valor de la col·laboració com a propi i necessari: construïda des de la 
negociació, basada en l’experiència i definida des de la pràctica. 
Orientada al desenvolupament: la col·laboració compleix la doble funció de reaccionar de 
forma selectiva  i crítica en el moment en que els docents han de respondre a processos 
de canvis o a problemàtiques generades. En tot cas el judici professional compartit 
constitueix la base per establir conjuntament metes i tasques pròpies. 
- Generalitzada en temps i espais: La tutorització pot sorgir baix formes regulades 
(temps, espais), però predominen els encontres informals que adopten formes diverses i 
és més l’expressió d’una certa inclinació grupal i d’un determinat mode de comportar-se. 
- Imprevisible: en tant que la regulació i el control de la tutorització no està centralitzada 
ni sotmesa a un estricte sistema de decisions, els resultats són sovint incerts i no 
fàcilment predictibles. 

2. 4. Característiques  i  competències del bon mentor / assessor extern 

Destacam algunes de les característiques bàsiques reconegudes actualment al mentor: 
 

1. Compromès amb el seu paper. Això exigeix una capacitació prèvia que pot venir 
donada per la pròpia experiència i reputació o per la formació específica. 

2. Model de formació contínua. Les persones que tenen per missió oferir un 
assessorament en temes a vegades complexos han de tenir a la vegada una capacitació 
professional impecable. En conseqüència la formació continua i el desenvolupament 
professional han de ser una constant per a aquells que vulguin desenvolupar aquest 
paper. 

3. Una qualitat que ha de tenir tot bon mentor és la tolerància. El nivell d’exigència 
que es sol·liciti a l’aprenent ha de ser progressiu i fonamentat en les etapes de 
desenvolupament professional i personal. La intransigència i la ofuscació de les que ha 
de fugir qualsevol mentor. 

4. Transmetre esperança i optimisme. El mentor ha de saber aprofitar el potencial 
humà dels aprenents i a més ha d’intentar analitzar les situacions des d’un punt de vista 
positiu, de manera que el tutoritzat senti que els reptes que ha d’afrontar són superables. 

5.Saber escoltar. Ha d’aconseguir un equilibri entre la seva capacitat per escoltar a 
l’aprenent i la seva habilitat per aportar solucions a estratègies adequades a cada 
situació. A més, el bon mentor és conscient de que la seva relació amb el mestre nou 
l’enriquirà tant com a persona com a professional. 
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Marcelo (2005) a partir de les aportacions a un fòrum d’assessors de formació recull també 

un conjunt interessant de competències i funcions dels assessors externs: 
 

1. Competència tecnològica 
2. Capacitat per assessorar les noves formes d’ensenyament 
3. Capacitat per a passar de fer de gestors de formació a gestors del coneixement 
4. Competència per al treball col·laboratiu i el treball en xarxa 
5. Capacitat per a vincular allò local amb allò global 
6. Capacitat per a combinar la funció docent amb la funció assessora a temps parcial 
7. Competència per a exercir la tasca assessora de forma online 

2.5. El diàleg: estratègia fonamental per al  mentor.  

L’objectiu fonamental del diàleg és que ens puguem entendre i aprendre dels altres. Tota 
crítica honesta suposa un regal en el treball professional i tot bon professional ho ha d’acceptar 
encara que no vingui de gust en un primer moment. En un principi, front a una situació que no 
ens agrada reaccionam amb sorpresa, seguida de cert disgust, per acabar rebutjant-la o 
negant-la. 

El rebuig es transforma en acceptació una vegada que hem tingut temps d’assossegar les 
nostres emocions. El feedback entre mentor/aprenent és una oportunitat de tenir un millor 
coneixement de la nostra actuació professional. Per tal d’aprofitar al màxim les avantatges del 
diàleg és convenient que l’aprenent tingui en compte les següents pautes: 

 
1. Aturar-se a pensar. Cal disposar de tot el temps necessari per tal de poder precisar el 
significat que té la nova informació. 
2. Dialogar amb qui té dona la informació. És una part important del procés, ja que el 
feedback és una part en la construcció de les relacions sanes. La disposició a incorporar 
les opinions dels demés i a fer canvis millora el respecte i la confiança. Cal escoltar amb 
interès utilitzant les següents estratègies: 

-Paràfrasis. Repetir el missatge amb les teves pròpies paraules. 
- Resum. Repetir de manera breu la informació per tal de confirmar que 
comparteixes el contingut. 
- Preguntes obertes. Les preguntes obertes comencen normalment amb: què, qui 
quant, on i no es responen amb un sí o un no. Necessiten una certa elaboració. 
Aquest tipus de preguntes denota el teu interès en profunditzar en els temes, idees 
i raonaments de qui et dona informació. 

3. Escoltar per entendre. No pensis en la teva resposta i evita el prejudici i la 
contrarèplica. 
4. No s’ha de llegir la ment. Gran part de l’ansietat que sofrim ve provocada pel que 
suposam i no pel que la gent diu. 
5. Evitar postures defensives. En tota crítica cal admetre la possibilitat de que hi hagi part 
de veritat. Això et permetrà rebre la crítica sense ansietat. 
6. Admetre els errors. Acceptar un error com a tal, ens permet mirar cap endavant. No cal 
excedir-se amb la disculpa i s’ha de considerar com una altra experiència 
d’aprenentatge. 

 

2.6. Beneficis per als docents que exerceixen de mentors 

Malgrat sempre es sol destacar els beneficis que assoleixen els aprenents que segueixen 
l’activitat de desenvolupament professional, el benefici també abasta als qui desenvolupen el 
rol de mentors: 

- Milloren el seu propi desenvolupament professional. 
- S’incrementa la capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes. 
- S’amplia el coneixement de la pràctica docent. 
- S’adquireix una major consciència de les estratègies docents utilitzades en 
contextos diferenciats. 
- Milloren la capacitat de reflexió i la seva autoestima. 
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3. L’entrenament (coaching) 

3.1. Introducció 

L’entrenament és una modalitat que s’està implantant de forma progressiva en tots els 
processos de desenvolupament professional. No obstant això al mateix temps han aparegut 
alguns interrogants sobre la seva gestió en contextos professionals i organitzatius com és ara: 
la confusió existent sobre la natura del coaching, sobre la gestió dels implicats en la tasca, 
sobre la idoneïtat d’aplicació amb determinades persones i contextos, sobre la preparació dels 
entrenadors i sobre el negoci que s’ha muntat entorn a aquesta figura. 

Es complicat definir i diferenciar l’entrenament d’altres estratègies com la tutorització i 
l’assessorament. En termes generals definim entrenament especialitzat (coaching) com  un 
procés estructurat per tal de facilitar el desenvolupament en un aspecte específic de la pràctica 
professional malgrat també pugui tenir cert impacte en aspectes personals. Els entrenadors 
especialitzats són professors experimentats que compten amb un ampli coneixement i 
experiència docent. Fomenten el control sobre el propi aprenentatge mitjançant preguntes, 
suport i orientació. La intervenció es perllonga en un curt període de temps i es dirigeix a 
objectius i destreses específiques. 

Trobam una línea important de coaching en el marc de la Programació Neurolingüística 
(PNL). La PNL, creada per John Grinder i Richard Bandler, és un sistema per a preparar 
(“programar”) sistemàticament la nostra ment per tal d’aconseguir que comuniqui de forma 
eficaç el que pensam amb el que fem, aconseguint així una congruència i una comunicació 
eficaç a través d’una estratègia que s’enfoca en el desenvolupament humà. 

El coaching amb PNL es centra en la correcta definició d’objectius orientats cap a la 
consecució de persones eficaces en el seu àmbit d’activitat, i es distingeix per la seva capacitat 
de produir processo de promoció i excel·lència en una de les metodologies adequades per 
aconseguir un coahing eficaç  

Malgrat no hi hagi una total unanimitat a l’hora de definir el coaching, podem destacar les 
següents característiques comunes: 

- És una forma de desenvolupament no directiva. 
- S’orienta al treball i al desenvolupament de les destreses d’una persona. 
- Malgrat es puguin tractar temes personals, l’èmfasi està en l’actuació professional. 
- Les activitats d’entrenament inclouen objectius de les persones i de l’organització. 
- Es dona a la persona feedback sobre els seus punts forts i dèbils. 
- És una activitat que requereix coneixement i destreses. 

 
Algunes definicions de coaching 

- Procés que facilita l’aprenentatge i el desenvolupament i, en conseqüència, la millora de l’actuació 
professional. 

- Desenvolupa el potencial d’una persona per tal de que s’incrementi la seva eficàcia professional. 
- Una actuació a curt termini dirigida a la millora de l’actuació professional o a desenvolupar una 

competència específica. 
- Una conversació o diàleg entre professionals. 
- L’art de facilitar la professionalitat, l’aprenentatge o el desenvolupament. 
- Un entrenador és un company que ajuda a complir els objectius, a resoldre problemes i a aprendre. 
- Els entrenadors donen informació honesta sobre les persones i la seva actuació professional que 

resulta difícil d’obtenir en circumstàncies normals. 
- Un procés d’ajuda que potencia l’aprenentatge. 

Font: Campo, A. i Grisaleña, J. (2007). El “coaching” (entrenamiento) como estrategia de los 
directivos. Organización y Gestión Educativa. Dosier de Herramientas, núm. 2 

3.2. Característiques del bon entrenador i  de l’aprenent professional. 

1. Conversacions d’aprenentatge. Diàleg professional basat en evidències i organitzat per 
fer explícites les creences i les pràctiques existents. 

2. Acord d’aprenentatge. Crear confiança negociant les regles de funcionament per tal 
d’igualar els desequilibris de poder i d’estatus. 
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3. Suport dels especialistes i dels companys. Combinar l’accés a coneixement especialitzat 
per tal d’ampliar perspectives amb suport entre iguals per tal de sostenir la implicació 

4. Protagonisme del que aprèn. Un procés gradual en el que el control i el lideratge passen 
de l’entrenador a l’entrenat en la mesura en que s’incrementen el coneixement, les destreses i 
la pròpia consciència. 

5. Diferenciació i personalització. Escollir i ajustar els objectius d’acord amb l’aprenentatge 
previ amb les preocupacions i tasques actuals i amb les necessitats del centre. 

6. Transferència. Practiquen un repertori de destreses i estratègies i propicien un enteniment 
en profunditat de la teoria, que els permeti la seva adaptació a contextos diferents 

7. Reciprocitat. Articulen oportunitats d’aprenentatge per a tots els implicats, 
independentment del seu rol. 

8. Observació i modelació. Observen les noves estratègies en la pràctica per afavorir 
l’anàlisi, la relació i l’ajustament. 

9. Experimentació. Creen un entorn segur d’aprenentatge que estimula assumir riscos i 
potencia la innovació, mitjançant l’aprenentatge mutu i la investigació. 

10. Priorització de l’aprenentatge. Utilització dels temps de forma creativa per a l’accició i la 
reflexió. 

 

3.3. Claus per a donar feedback de qualitat  

La majoria de la gent vol fer bé el seu treball. Volen que se’ls reconegui allò que han 
aconseguit i aprendre a ser més eficaços. Tothom vol saber com fer el seu treball professional. 
Els professionals demanden feedback objectiu, honest i just. 

Sorprenentment, una cosa tan senzilla es pràcticament inexistent en el sistema educatiu. No 
amb els alumnes, per cert, que reben freqüents valoracions del seu treball que, a vegades, els 
permeten reorientar les seves estratègies d’aprenentatge. Els professionals no reben cap tipus 
de realimentació en tota la seva vida professional. 

El feedback és una comunicació d’informació valiosa d’altres persones que presenta dades 
sobre el que observen y senten en relació amb l’actuació professional de l’avaluat. Aquesta 
persona guanya una nova perspectiva sobre el seu treball i decideix què fer amb aquest nou 
coneixement. Les percepcions són dades importants, però no són la realitat. La suma de 
percepcions subjectives incorpora una major objectivitat. 

Per a que el feedback compleixi el seu objectiu, ha de presentar-se de manera que el que la 
rep no es senti amenaçat o atacat per la informació, d’acord amb les següents pautes: 

1. El feedback ha d’anar dirigit al comportament i no a la persona. La informació 
entorn del que la persona fa, ajuda a elegir comportaments alternatius. L’avaluació 
referida a les característiques o qualitats personals normalment dispara el “posar-se a la 
defensiva”. (Exemple: “Arribares uns 10 minuts tard un 30% dels dies de treball” versus 
“Ets un irresponsable”). 
2. Utilitza frases en primera persona per fer saber el que perceps, experimentes o 
sents. No utilitzis “nosaltres...”, “la majoria de la gent...” Quan dius: “M’enfado quan tu...” 
estàs promovent el diàleg, mentre que si dius: “M’enfades amb la teva...” es fàcil que es 
promogui més conflicte i menys comunicació. 
3. Dona importancia al que es va dir o es va fer i no a les justificacions. El feedback 
que es refereix al qué, com i quan es basa en fets observables. Mentre que les opinions o 
judicis sobre els motius dels altres es basen en interpretacions del que va passar. 
4. Intenta que el feedback sigui descriptiu i no avaluatiu. Quan ofereixes una 
descripció objectiva del que ha passat i de les teves reaccions, permets que qui el rep 
utilitzi la informació com cregui apropiada. Els judicis de valor es basen en els teus 
valors. 
5. Promou feedback específic. Ha de fer referència a una acció, a un moment i a un 
espai. És més útil dir: “Em vaig donar compte que entrares a la sala dues vegades 
mentre jo estava donant la xerrada” que “Sempre estàs interrompent”. 
6. Comparteix informació més que consells. Donar consells impedeix que la persona 
trií el seu comportament i la responsabilitat sobre les accions futures. 
7.Cerca el moment adequat. Les dues parts han de recordar els fets als que es fa 
referència. 
8. Comprova que el que rep el feedback ho ha entès. La repetició o la paràfrasis són 
un bon mecanisme per a evitar equivocacions o reinterpretacions. 
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9. No donis únicament feedback negatius. Aprofita per ressaltar els aspectes positius 
del comportament de la persona. El desequilibri té que ser en direcció positiva. 
10. Suggereix que vol que es faci de manera diferent. Manifesta la conducta exacte 
que et grandària. L’altre persona es lliure per a acceptar, negar o fer una contraproposta. 
No es pot canviar als altres, són ells els que tenen que canviar per si mateixos. El 
feedback únicament les fa conscients de com el seu comportament afecta als altres. 

 

3.4. Pautes per a seleccionar un bon entrenador 

Té molta importància escollir una persona apropiada per a la tasca. La competència 
professional no ho és tot. Presumir de tot el que sap l’assessor no és la conducta més prudent 
per activar l’aprenentatge d’altres persones. La credibilitat professional, la integritat i la 
capacitat per suscitar confiança són requisits imprescindibles. L’inventari de destreses que ve a 
continuació pot ser un filtre útil a l’hora d’elegir un bon entrenador. 

 1 2 3 4 
Llenguatge corporal adequat: 
-Postura adequada 
-Contacte visual 
-Gestos de reforç i d’afirmació 
-Postura oberta, positiva, no intimidadora 
-Fer de mirall 

    

Preguntes per a entendre: 
-Utilitzar preguntes obertes: què, quan, on, qui... 
-Preguntes aclaridores: quant, amb quina freqüència... 
-Evitar preguntes tancades i carregades 
-Amplitud inicial 
-Enfocament progressiu 
-Utilitzar les preguntes per provar, clarificar 

    

Escolta activa: 
-Implicació positiva 
-Es percep el que és important per al que aprèn 
-Resumir con freqüència 
-El llenguatge corporal mostra atenció 
-Integrar i valorar els silencis 

    

Donar feedback: 
-Específic i basat en evidencies 
-Comprensió continua 
-Comprovar sentiments i emocions 
-Resumir 
-Reelaborar i explicar 

    

Comunicació: 
-Ús clar i concís del llenguatge 
-Vocabulari apropiat 
-Confirmar i clarificar 

    

Gestió de les sessions: 
-Establir l’agenda de manera consensuada 
-Gestionar bé el temps 
-Arribar a acords 
-Mantenir l’orientació i evitar la dispersió 

    

Qualitats personals: 
-Sentits de l’humor 
-Empatia i acompanyament 
-No fer judicis de valor 
-Implicació i suport 
-Honestedat 
-Entusiasme 
-Optimisme 
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4. L’assessorament entre iguals (peer coaching o 

co-coaching) 

4.1. Introducció 

En aquest apartat es parla del procés d’”assessorament entre iguals” com a vehicle per a la 
reflexió, per l’establiment de plans de desenvolupament i de millora. S’ha d’animar al 
professorat a utilitzar aquesta tècnica, però sense forçar-la; és important que tot el món que 
participi sàpiga que tot el que es diu en l’entrevista i posterior feedback és confidencial, a no ser 
que s’hagin establert excepcions amb anterioritat al procés. 

4.2. Metodologia d’assessorament entre companys 

La metodologia d’assessorament entre companys és una de les maneres de facilitar el 
desenvolupament professional. Està formada per un grup de 3 o 4 companys que comparteixen 
les següents característiques: 

-Certa relació i sintonia entre ells. 
-Desig de millorar el coneixement i destreses professionals. 
-La convicció de la necessitat d’ajuda i suport dels altres en el nostre 

desenvolupament professional. 
Els membres del grup subscriuen no tant sols la necessitat de suport mutu sinó la necessitat 

de l’autonomia personal en aspectes referents a la millora. Hi ha que establir espais de temps 
amb anterioritat i trobar un lloc tranquil que permeti la privacitat i actuar sense interrupcions. 
Les fases en les entrevistes d’assessorament entre companys són: 

-El diagnòstic. 
-La pressa de decisions. 
-La planificació. 
-L’avaluació. 

Els companys inicien el procés exercint de manera rotativa els següents rols: 
1. “Client”: La persona la qual el desenvolupament professional està en consideració. 

Després de recollir dades, el client discutirà el seu propi diagnòstic i analitzarà les seves 
necessitats. La recollida de dades és el més exhaustiu possible, de manera que 
l’entrevista es bassi en dades empíriques sempre que es pugui. 

2. Assessor: La seva tasca principal és actuar d’”amic crític”, ajudant al client a fer la 
seva autoavaluació, a decidir les actuacions més convenients per a ell, a planificar 
accions i a valorar el progrés. Un assessor eficaç ha de ser honest en la seva relació: ha 
de demostrar que accepta i valora al seu company com a persona, que es preocupa per 
ell, sense fer judicis de valor i entenent el significat que el procés té per a tots. 

L’entrevista no ha de ser un interrogatori ni posar a prova les destreses interpersonals 
de l’assessor. Els professors, tal vegada per formació (o deformació), tendeixen a jutjar 
en excés i adoptar un to didàctic que dificulta l’entrevista. El principal objectiu d’una 
entrevista d’assessorament no és jutjar o avaluar a un col·lega, sinó ajudar a un client. 
Les preguntes que faciliten el procés són del següent tipus: 

-Què et du a afirmar això? 
-Com saps que això és així? 
-Quines evidencies tens per donar suport a aquesta percepció? 

La regla d’or en l’ús de la paraula és que l’assessor ha de parlar menys d’un terç 
del temps. 

3. L’observador: La tasca d’aquesta persona és estar en silenci i passar 
desapercebut durant l’entrevista. L’observador ha de fixar l’atenció tant en el contingut 
com en el procés de l’entrevista, prenent notes breus per recollir informació objectiva tant 
del client com de l’assessor. L’observador ha de fixar-se en els comportament d’ambdós, 
que han facilitat o dificultat el procés de diagnòstic i la pressa de decisions o la relació 
entre els dos. Quan s’acabi l’entrevista s’inicia la discussió basada en les seves 
observacions, oferint en primer lloc els aspectes positius i en segons lloc les possibles 
millores. L’entrevista d’assessorament a companys ens permet practicar tres grups de 
destreses de gran importància per al desenvolupament personal i professional.  
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Les “Claus per a donar feedback de qualitat” descrites en l’apartat d’entrenament són 
totalment aplicables a l’assessorament entre iguals. 

 

5. Comparació entre les distintes figures 

professionals de formadors 

5.1. Comparació entre mentors, entrenadors i  assessors 

Taula 1. Conceptes essencials de la Tutorització, l’entrenament i l’assessorament 
 Tutorització 

(mentoring) és un 
procés estructurat i 
sostingut en el temps per 
donar suport als 
professionals en els 
moments importants de 
transició professional. 

Entrenament 
(coaching) especialitzat 
és un procés estructurat i 
sostingut en el temps per 
a facilitar el 
desenvolupament d’un 
aspecte específic de la 
pràctica professional. 

Assessorament 
entre iguals (peer 
coaching) és el procés 
estructurat i sostingut en 
el temps entre dos o 
més professionals que 
aprenen en la pràctica 
diària del coneixement i 
de les destreses dels 
companys. 

Perquè? Mentoring en les 
primeres pases. 
S’utilitza per acompanyar 
a un/a jove professionals 
en la seva arribada a 
una nova escola i a la 
professió. 

Mentoring de 
progrés. És el suport 
sistemàtic a un 
professional per a 
respondre a les 
demandes d’un nou rol, 
per a entendre les 
responsabilitats que 
comporta i els valors que 
implica. 

Mentoring davant 
d’un recte 
professional. Permet 
ajudar a un professional 
per a afrontar assumptes 
significatius, tant 
personals com 
professionals, que el 
paralitzen en la seva 
carrera. 

L’entrenament 
especialitzat s’utilitza per 
als professors, directius i 
escoles amb les següents 
finalitats: 

- Revisar i millorar la 
pràctica existent. 

- Desenvolupar i 
estendre el repertori de 
les estratègies docents i 
de les estratègies 
organitzatives i directives. 

- Introduir i 
experimentar estratègies 
alternatives d’ensenyança 
i de gestió. 

- Introduir una cultura 
oberta on s’estimuli el 
suport i la crítica 
productiva. 

L’entrenament 
mutu s’utilitza en les 
escoles per a crear 
grups en els quals cada 
participant aporta 
elements valuosos de la 
seva pròpia pràctica. 

Fomenta una cultura 
d’apertura de suport 
mutu i crítica productiva. 
És una plataforma 
bàsica per a la reflexió 
sobre la pràctica. 

Qui? Els mentors són 
companys experimentats 
amb coneixement dels 
requeriments del treball 
en qüestió. Coneixen i 
faciliten l’accés a 
variades oportunitats de 
desenvolupament de la 
persona. Els mentors 
són seleccionats pel seu 
coneixement de les 

Els entrenadors 
especialitzats són 
companys professionals 
que compten amb 
coneixements i 
experiència. Estimulen 
l’assumpció del control 
sobre el propi 
aprenentatge amb 
preguntes, suport i 
orientació. L’entrenador 

Els entrenadors en 
col·laboració són 
professionals implicats 
en mutu aprenentatge 
que es basen en 
evidencies sobre la 
seva pràctica. Tal 
vegada necessitin una 
formació bàsica abans 
d’embarcar-se en 
aquesta modalitat 
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necessitats i del context 
de l’aprenent 
professional. 

Un aprenent 
professional és la 
persona que encara una 
passa important en el 
seu desenvolupament 
professional i cerca o és 
dirigit cap el mentoring.  

pot ser de la mateixa 
escola o d’un altre lloc i 
normalment és elegit per 
qui vol aprendre alguna 
cosa. 

Un aprenentatge 
professional és qualcú 
que té una tasca 
específica d’ensenyança 
o de direcció que cerca o 
se li ofereix la 
col·laboració d’un 
entrenador. 

d’aprenentatge. 

Què? El mentoring implica 
activitats que promouen i 
incentiven las transicions 
eficaces entre els distints 
rols professionals i 
inclouen: 

1. Identificar els 
objectius d’aprenentatge 
i suport en el progrés. 

2.Desenvolupar un 
control creixent del que 
aprèn sobre el seu 
aprenentatge. 

3. Escoltar de manera 
activa. 

4. Observar, articular, 
discutir i servir de model 
en la pràctica 
professional. 

5.Experìencies 
compartides 
d’aprenentatge per mitja 
de l’observació, vídeo... 

6.Orientar, donar 
feedback i, en casos de 
necessitat, dirigir. 

7.Revisar el progrés i 
planificar noves accions. 

8.Examinar, avaluar i, 
en el seu cas, acreditar 
la pràctica. 

9. Servir d’enllaç amb 
una amplia xarxa de 
recursos. 

L’entrenament 
especialitzat implica 
realitzar activitats que 
augmenten el 
desenvolupament d’algun 
aspecte de la pràctica 
docent o directiva: 

1. Suport per a 
clarificar els objectius 
d’aprenentatge. 

2. Reforç del control i 
de la responsabilitat del 
que aprèn sobre el seu 
propi aprenentatge. 

3. Escoltar de manera 
activa. 

4. Observar, articular, 
discutir i servir de model 
en la pràctica 
professional. 

5. Experiències 
compartides 
d’aprenentatge per mitja 
de l’observació, vídeo... 

6. Revisió compartida 
del progrés i planificació 
conjunta de noves 
accions. 

7. Examinar, avaluar y, 
en el seu cas, acreditar la 
pràctica. 

8. Servir d’enllaç amb 
una àmplia xarxa de 
recursos. 

9. Reflexió sobre 
experiències viscudes. 

L’entrenament 
mutu promou la reflexió 
sobre la pràctica de la 
següent manera: 

 
1. Desenvolupament 

de la comprensió 
d’objectius específics. 

2. Manteniment del 
control sobre el seu 
aprenentatge. 

3. Escoltar de 
manera activa. 

4. Observar, 
articular, discutir i servir 
de model en la pràctica 
professional. 

5.Experiències 
compartides 
d’aprenentatge per mitja 
de l’observació, vídeo... 

6. Revisió 
compartida del progrés i 
planificació conjunta de 
noves accions. 

7. Examinar, avaluar 
i, en el seu cas, 
acreditar la pràctica. 

8. Anàlisi conjunt 
d’experiències, 
evidencies, investigació 
i propostes alternatives. 

 

On? El mentoring es 
realitza en el lloc de 
treball de l’aprenent 
professional, en un espai 
tranquil que garantís la 
reflexió confidencial. En 
el cas dels novells pot 
desenvolupar-se en una 
altra escola o en una 
altre classe per a 
permetre l’observació 

L’entrenament 
especialitzat es realitza 
en el lloc de treball de 
l’aprenent professional, 
en un espai tranquil que 
garanteixi la reflexió 
confidencial. 

L’entrenament 
mutu es realitza en el 
lloc de treball de 
l’aprenent professional, 
en un espai tranquil que 
garanteixi la reflexió 
confidencial. Pot 
implicar l’observació 
mútua amb feedback. 
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d’aprenentatge. 
Quan? El mentoring pot ser 

útil per qui comença la 
seva activitat 
professional, ja que 
ocupa noves 
responsabilitats o en 
moments de canvis 
importants o reptes 
significatius. 

L’entrenament 
professional 
especialitzat és d’utilitat 
per qui vulgui un 
coneixement més profund 
de les tècniques existents 
o d’altres de noves. 

L’entrenament 
mutu és d’utilitat per a 
qualcú que vulgui un 
coneixement i revisió 
més profunda de la 
seva pròpia pràctica. 

DfES (2005). National Framework for Mentoring and Coaching. London: Department for 
education and skills. 

 
Figura 1. Comparació entre mentors, entrenadors i assessors. 

 
 

DfES (2005). National Framework for Mentoring and Coaching. London: Department for 
education and skills. 
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5.2. Comparació entre instructors, entrenadors i  assessors 

Taula 2. Comparació dels perfils professionals de l’instructor, l’entrenador i l’assessor 
PERFILS PROFESSIONALS Dimensions 

INSTRUCTOR ENTRENADOR ASSESSOR 
Enfocament de 

l’ajuda 
A la tasca Al resultat del 

treball 
Al 

desenvolupament de 
la persona al llarg de 
la seva vida 
professional 

Període de 
temps 

Un dia o dos D’un mes a un any Llarg termini 

Manera d’ajudar “Mostrar i 
explicar”. Pràctica 
supervisada 

Estudiar el 
problema junts i oferir 
oportunitats per a 
practicar noves 
destreses 

Actuar com un 
amic crític que juga a 
ser l’”advocat del 
diable”; escoltar i 
demanar per a ampliar 
la consciència. 

Activitats Analitzar la 
tasca, aclarir les 
instruccions, 
supervisar la 
pràctica i valorar el 
que s’ha fet. 

Identificar el 
problema 
conjuntament, crear 
oportunitats de 
desenvolupament i 
revisar les actuacions. 

Juntar el treball a 
altres camps de la 
vida, clarificar els 
propòsits de la vida a 
curt i a llarg termini. 

Qui dirigeix el 
procés? 

El que ajuda Ambdós de manera 
conjunta 

El que aprèn 

Actituds davant 
l’ambigüitat 

Eliminar Usar-la com un 
repte, com un puzle 
que cal resoldre 

Acceptar-la com 
una part implícita de 
tot treball no rutinari 

Beneficis per a 
l’organització 

Actuació 
normativitzada 

Actuació de millora 
orientada per objectius 
i estimulada per la 
creativitat 

Posar en 
qüestionament de 
manera constant les 
finalitats de la 
institució 

Font: Campo, A. (2007). Asesoramiento entre iguales, tutorización (mentoring), 
entrenamiento (coaching)... Estrategias eficaces para el desarrollo de los directivos escolares. 

Organización y Gestión Educativa. Dossier de Herramientas, núm. 1 
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5.3. Qüestionari per saber si  ets un bon facil itador d’aprenentatges 2 

Per a cada pregunta encercla el número que millor representa el teu estil habitual com a 
facilitador d’aprenentatges en el moment d’ajudar a la gent a aprendre. 

Pots utilitzar cada número únicament 2 vegades (Des de 0 = rarament fins al 6 = molt 
freqüentment) 

 
1. Abans d’engrescar al professorat en un 

treball, calculo detingudament totes les 
implicacions. 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Cerc de forma activa que els 
professors/es tenguin oportunitat per a 
desenvolupar-se per si mateixos a través de 
noves oportunitats en el treball. 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Escolt les suggerències dels 
professors/es i dels companys/es i els ajudo a 
que els posin en pràctica en els seus plans de 
treball. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Quan vull que es faci alguna cosa, dono 
instruccions molt clares. 0 1 2 3 4 5 6 

5. Amb la meva activitat com a director/a 
ajudo als altres a aprendre, procurant que 
trobin rectes estimulants en el seu treball. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Faig preguntes al professorat que els 
permetin aclarir per què volen fer determinades 
coses.  

0 1 2 3 4 5 6 

7. M’asseguro que tot el món ha entès el 
que es demana d’ells. 0 1 2 3 4 5 6 

8. M’agrada que s’intentin noves coses, 
inclús corrent el risc que no es faci el treball 
correctament. 

0 1 2 3 4 5 6 

9. M’interesso pels aspectes personals i 
conec les possibilitats i limitacions de cada 
persona. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Avaluo el treball realitzat i reconec tant 
els èxits com els fracassos. 0 1 2 3 4 5 6 

11. Ànim a que es revisi el treball realitzat i 
a que es planifiqui la millora continua. 0 1 2 3 4 5 6 

12. M’apropo a la gent i els ajut a pensar 
com tenen que dirigir la seva millora 
professional. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

                                                        

2 Font: Campo, A. (2007). Asesoramiento entre iguales, tutorización (mentoring), 
entrenamiento (coaching)... Estrategias eficaces para el desarrollo de los directivos escolares. 
Organización y Gestión Educativa. Dossier de Herramientas, núm. 1 
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Puntuació 
 
Per a calcular la puntuació, sumar els números per a cada un dels casos en les columnes 

que hi ha a continuació. 
 

Instructor Entrenador Assessor 
Núm. 
Preg. 

Puntuació Núm. 
Preg. 

Puntuació Núm. 
Preg. 

Puntuació 

1  2  3  
4  5  6  
7  8  9  

 

10  11  12  
TOTALS --  --  --  
 
Quant més alta sigui la puntuació en qualsevol de les columnes, major serà la tendència 

d’ajudar als altres a aprendre. 
 
Interpretació de la puntuació. 
Una puntuació de 15 o més per a qualsevol de les opcions mostra una forta preferència per 

ella, mentre que 5 o menys demostra un marcat rebuig. 
 

6. Resum 

En el present tema analitzam tres tipologies d’intervenció formativa emmarcades en el 
sector de les dinàmiques centrades en la reflexió i de les centrades en el centre docent 
(tendència de renovació) a) tutor o assessor extern, b) entrenador especialitzat i c) assessor 
entre iguals, les quals generen tres processos formatius com és ara: 

a) Tutorització (mentoring) o assessorament extern: És un procés estructurat i sostingut en 
el temps per tal de donar suport als professionals de la docència en moments importants de 
transició o canvi professional. Els tutors o mentors són professors experimentats amb un ampli 
coneixement dels requeriments de la tasca docent, del context de treball de l’aprenent i de les 
seves necessitats. 

b) Entrenament especialitzat (coaching): És un procés estructurat a fi de facilitar el 
desenvolupament en un aspecte específic de la pràctica professional, malgrat que també pugui 
tenir cert impacte en aspectes personals. Els entrenadors especialitzats són professors 
experimentats que disposen d’un ampli coneixement i experiència docent. Fomenten el control 
sobre el propi aprenentatge mitjançant preguntes, suport i orientació. La intervenció es 
perllonga en un curt període de temps i es dirigeix a destreses i objectius i específics. 

c) Assessorament entre iguals (peer coaching o co-coaching): És un procés estructurat i 
sostingut en el temps entre dos o més professionals que aprenen en la pràctica dels 
coneixements i de les habilitats dels col·legues de treball. Els assessors entre iguals 
(entrenadors en col·laboració) són professionals implicats en l’aprenentatge mutu i en 
l’aprenentatge basat en evidències sobre la pràctica. 
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7. Activitats 

Estudi de cas 
Lectura del DOCUMENT 1 (“Tema 8 – Document 1”). Es tracta d’un cas extret del llibre 

d’Arencibia i Guarro (1999, 166-173) on es descriu la primera sessió d’assessorament a un 
centre amb problemes de disciplina 

Després de la lectura del fragment indicat, reflexionar sobre les següents qüestions: 
- D’acord amb la classificació presentada en aquest tema, en quina tipologia d’intervenció 

formativa emmarcaríeu l’experiència que es relata en el cas objecte d’anàlisi? 
- Quines funcions creieu que hauria de posar en funcionament el formador segons el 

plantejament exposat en el present tema? 
- Elaborau un llistat amb els efectes positius i una altra amb els efectes negatius que creieu 

que a la llarga tindrà aquesta tipologia d’intervenció formativa (la corresponent a l’experiència 
analitzada) sobre la millora del centre educatiu. 
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