
 
 

Mestre/a per un dia 

Dades generals: 

IES LLuís de Peguera 

Bages 

Assumpta Pla Pi 

mpla4@xtec.cat 

Dades generals: 

"L'experiència es presenta en el marc d'una assignatura optativa de primer de Batxillerat en 

que 20 alumnes s'ofereixen voluntaris per donar suport a l'estudi, a l'aula, a alumnes de cursos 

inferiors amb especials dificultats en l'estudi".  

Així, l'experiència consisteix en oferir des d'una optativa a 1r de Batxillerat una oportunitat per 

als nois i noies que mostren interès per temes socials i de voluntariat. La seva tasca consisteix 

en donar suport dins de l'aula a altres nois i noies d'ESO que mostren força dificultats en els 

seus estudis. Els alumnes de Batxillerat es centren, especialment, a treballar els hàbits d'estudi, 

l'ordre i la disposició vers la feina. 

Per dur a terme el procés de reflexió, els alumnes de 1r de Batxillerat, a més del treball en 

l'assignatura optativa, fan un blog on poden expressar les seves dificultats, les seves 

preocupacions i també les seves millores i les del alumnat amb qui treballen. Per la 

psicopedagoga també és una eina de comunicació amb els seus alumnes i sempre els dóna una 

resposta o algun comentaris en el seu blog.  

Podeu veure els nostres blog d'aquest curs a http://profesx1dia.blogspot.com 

Redacció: Assumpta Pla Pi, novembre 2008 

Aprenentatges que s'han donat:  

Per part dels voluntaris/es: 

- Observació de diferents realitats dins l'aula  

- Reflexió sobre els procediments d'ensenyament-aprenentatge 

- Adquisició de coneixements de psicopedagogia 

- Pràctica d'habilitats socials  

Per part de l'alumnat d'ESO: 

- Pràctica d'hàbits d'estudi 

- Reforç en la lectoescriptura 

- Reforç de diferents matèries escolars 



 
 

Descripció del servei:  

Cada setmana el /la voluntari/a dedica una hora dins l'horari lectiu d'ESO a un/a noi/a que té 

dificultats d'aprenentatge. Abans es parla amb el professorat d'ESO implicat i, si no hi ha cap 

inconvenient, el/la voluntari/a entra a l'aula i ajuda a l'alumne/a adjudicat durant tot el curs.  

Els/les voluntaris/es tenen també una altre hora de classe dins del seu horari lectiu amb la 

psicopedagoga que els informa i els orienta segons les seves demandes, necessitats i 

preocupacions. 

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització 

Matèries implicades: Optativa de 1r de batxillerat de psicologia. Les altres matèries de cada 

noi/a que ajuden. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre 2008 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: IES Lluís de Peguera 

Dades de contacte: 

Adreça: Plaça Espanya, 2. Manresa 

Població: Manresa 

Comarca: Bages 

Telèfon: 93 877 36 37 

Correu electrònic: mpla4@xrec.cat 

Web: http://iespeguera.xtec.cat/moodle/ 

 


