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Millorar l’autoconcepte 
lector a través de la tutoria 
entre iguals
David Duran, Marta Flores 
Universitat Autònoma de Barcelona

L’article recorda la importància que té la lectura per assolir 
l’èxit escolar i la necessitat que els nostres estudiants disposin 
d’un bon autoconcepte com a lectors per desenvolupar-la. 
L’autoconcepte es pot millorar a través de pràctiques com 
ara la tutoria entre iguals, durant la qual parelles d’alumnes 
s’ofereixen ajut pedagògic. A partir d’evidències d’investigació, se suggereixen 
actuacions perquè el professorat puguem ajudar alumnes tutors i tutorats a millorar 
el seu autoconcepte lector.
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de comparació entre elements 
personals i contextuals.

Com tothom sabem, l’autocon-
cepte positiu és la base del bon 
funcionament personal, social i 
professional i, en gran mesura, 
esdevé la condició fonamental per 
sentir-se bé amb un mateix. Com 
a conseqüència, és important 
fomentar-ne el desenvolupament 
i l’enfortiment a les aules. 

L’autoconcepte és multidimensi-
onal i comprèn diverses cares. 
Les unes estan directament rela-
cionades amb aspectes personals 
(físics, socials i emocionals) i les 
altres, amb el rendiment acadè-
mic (en diferents àrees i assig-
natures). A més, alguns autors 
consideren que hi ha compo-
nents descriptius («m’agraden les 
matemàtiques») i components 
avaluatius («sóc bona en matemà-
tiques») de la dimensió cognitiva 
de l’autoconcepte. Aquests com-
ponents poden generar reaccions 
emocionals i afectives referides a 
l’autoestima.

El concepte acadèmic –la repre-
sentació que l’alumnat constru-
eix d’ell mateix, amb habilitats i 
limitacions per afrontar l’apre-
nentatge en el context escolar– 
i el rendiment acadèmic són 
constructes que es reforcen i 
que s’impacten mútuament 
(Marsh, 2006).

petits canvis que, si no aconse-
guim consolidar-los, acaben per 
ser efímers i per desaparèixer 
després de la pràctica puntu-
al. Per aquest motiu, sovint, el 
professorat hem vist més modi-
ficacions en l’autoestima a tra-
vés de l’aprenentatge cooperatiu 
dels que la investigació ha docu-
mentat. En el present article, 
hi situarem aquests conceptes 
i hi veurem, a partir d’evidèn-
cies d’investigació, què podem 
fer els ensenyants per millorar 
l’autoconcepte lector a partir de 
pràctiques de TEI.

Però, què és 
un autoconcePte? 
L’autoconcepte és el conjunt de 
coneixements, actituds i percep-
cions que cada persona té d’ella 
mateixa davant de determinades 
situacions i les característiques o 
els atributs que usa per descriure’s 
(Dabbagh, 2011). Es tracta d’un 
aspecte psicològic multidimensi-
onal que forma part de la perso-
nalitat i que es construeix a través 
de processos paral·lels i continus 

E
ts un bon lector? En 
funció de com respon-
guis aquesta pregunta, 
tindràs més o menys 

predisposició a enfrontar-te 
a aquesta activitat complexa, 
però increïble, que és la lectura. 
Aquells dels nostres alumnes que 
es consideren (i que considerem) 
bons lectors estan ben situats per 
desenvolupar la seva competèn-
cia lectora. Per contra, els que es 
veuen a si mateixos com a mals 
lectors, ja d’entrada, faran poc 
esforç davant d’una aptitud per 
a la qual es consideren poc capa-
citats. Aquesta manca de predis-
posició, en molts casos per evitar 
el fracàs, justament es genera 
perquè, en el sistema escolar, les 
dificultats en lectura es paguen 
molt cares.

La bona notícia és que l’autocon-
cepte lector, encara que formi 
part de l’autoconcepte general 
i que sigui un component de la 
personalitat de cadascú, es pot 
modificar. Justament, les pràcti-
ques d’aprenentatge cooperatiu i 
de tutoria entre iguals (TEI) han 
estat potents per millorar l’au-
toconcepte de l’alumnat. Amb 
tot, hem de ser prudents, per-
què no és fàcil aconseguir-ho. 
Si bé podem observar una certa 
tendència a millorar l’autocon-
cepte lector al llarg de les situa-
cions d’aprenentatge entre iguals, 
de vegades, tan sols es tracta de 
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tida ens servirà per poder treba-
llar la millora de l’autoconcepte 
a l’aula.

Els processos d’avaluació i, 
sobretot, d’autoavaluació cons-
titueixen eines vàlides que aju-
daran els estudiants a adquirir 
una consciència progressiva de 
les pròpies habilitats, del desen-
volupament que segueixen i, per 
tant, de l’aprenentatge assolit. 
D’aquesta manera, podran ajus-
tar millor les seves percepcions 
a la realitat. 

Els processos d’autoavaluació i de 
coavaluació que exposarem segui-
dament ens permeten endinsar-
nos en la metacognició de manera 
suau, però sense marrades.

és una tasca fàcil. Els qüestiona-
ris tenen una fiabilitat relativa i 
depenen de la capacitat que tingui 
l’alumnat d’explicar sense biaixos 
les seves pròpies habilitats lecto-
res i de la disposició que tinguin 
els joves lectors a donar informa-
ció precisa sobre el que fan i el 
que podrien fer.

Al quadre 1, hi suggerim algunes 
preguntes que es podrien utilitzar 
per testar l’autoconcepte de lector 
que té el nostre alumnat.

Contrastar les respostes al qües-
tionari mitjançant les nostres 
observacions a l’aula ens perme-
trà, tal com dèiem, detectar l’au-
toconcepte lector que té el nostre 
alumnat. Conèixer el punt de par-

com es desenvoluPa 
l’autoconcePte? 
La construcció de l’autoconcepte 
acadèmic es basa en processos 
comparatius intrapersonals (la 
pròpia competència en un domi-
ni concret enfront d’habilitats en 
altres dominis) i interpersonals 
(la percepció de la pròpia compe-
tència en un domini comparada 
amb les habilitats percebudes d’al-
tres persones).

Els dominis que conformen l’au-
toconcepte s’organitzen de mane-
ra jeràrquica (des de l’aspecte 
més general fins a dominis i sub-
dominis específics). Com més 
es descendeix en els nivells de 
jerarquia, més va perdent l’auto-
concepte la seva estabilitat ini-
cial i més vulnerable es mostra 
envers els estímuls rebuts. Per 
tant, podem millorar-lo a l’au-
la. Com a conseqüència, caldrà 
considerar quines intervencions 
educatives realitzarem per poder 
originar canvis en l’autoconcepte 
específic que ens interessa: l’auto-
concepte lector.

la dificultat 
de mesurar 
l’autoconcePte lector 
Un cop ja sabem què és i els 
mecanismes que intervenen per 
construir-lo, també ens interessa 
saber com el podem mesurar. Per 
ser justos, hem d’admetre que no Quadre 1. Qüestionari per als alumnes

M’agrada llegir?

Per què ho llegeixo?

Quan llegeixo una notícia, l’entenc?

I una narració?

Abans de començar a llegir, tinc clara quina és la meva intenció de lectura?

Quan acabo de llegir, puc explicar la idea principal del text?

Mentre llegeixo, vaig comprovant si comprenc el significat del text?

Em sento satisfet quan llegeixo?
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tutor i tutorat realitzen lectures 
en veu alta, s’ofereixen pistes per 
corregir els errors detectats, es 
brinden reforços socials per als 
esforços de millora i resolen con-
juntament activitats de compren-
sió lectora.

Les altes taxes d’interacció de les 
sessions de tutoria entre iguals 
–en les quals l’alumnat té l’oportu-
nitat de llegir amb audiència, rebre 
suport i oferir-ne per millorar la 
lectura i la comprensió–, junta-
ment amb les activitats d’autoava-
luació en parella, permeten que 
es produeixin reflexions dialoga-
des que afavoreixen el control i la 

coneixement que tenim sobre els 
nostres processos cognitius men-
tre aprenem i una variable media-
dora important per assolir l’èxit en 
l’aprenentatge. 

En situacions de tutoria entre 
iguals, com ara, per exemple, 
Leemos en pareja (Duran, 2011), 

la tutoria entre 
iguals, una eina 
vàlida Per millorar 
l’autoconcePte?
Hi ha estudis recents que així 
ho indiquen. Però anem a pams. 
Per començar, què és la tutoria 
entre iguals? Topping (2000) 
explica que es tracta de persones 
de grups socials semblants que 
ajuden unes altres a aprendre i 
que, tot ensenyant, elles mateixes 
també aprenen. 

En el context escolar, es pot enten-
dre com un mètode d’aprenentat-
ge entre iguals basat en la creació 
de parelles d’alumnes, amb una 
relació asimètrica entre ells (deri-
vada del nivell de competència 
diferent que té cadascú sobre la 
matèria), que tenen un objectiu 
comú, conegut i compartit, que 
s’adquireix a través d’un marc de 
relació planificat exteriorment 
pel professorat (Duran i Vidal, 
2004). El tutor aprèn mercès als 
mecanismes cognitius que activa 
per poder ajudar pedagògicament 
el seu company, evitant respostes 
construïdes (a través de pistes, 
suggeriments, preguntes noves, 
etc.), i el tutorat també adquireix 
coneixements nous, perquè dispo-
sa d’una atenció individualitzada i 
ajustada a les seves necessitats en 
tot moment.

És en aquest context que entra en 
joc la metacognició, entesa com el 
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S’ha constatat que 
solament els tutors 
mostraven millores 

significatives de 
l’autoconcepte lector

■

Quadre 2. Actuacions docents per desenvolupar l’autoconcepte lector a través de 
la tutoria entre iguals

Li comunico les competències 
lectores de les quals parteix i 
com les millora mercès al fet 
d’aprendre ensenyant?

Li recordo la responsabilitat que 
té en actuar com a model de 
lectura del seu tutorat?

El faig reflexionar sobre 
com pot ajudar millor el seu 
tutorat, exposant les seves 
pròpies estratègies per llegir i 
comprendre?

Li recordo la necessitat d’elogiar 
l’esforç que fa el tutorat i 
d’ajudar-lo a adonar-se de les 
millores aconseguides?

El clima de treball creat entre tutor i tutorat 
permet establir un entorn de confiança, segur i 
confortable, per afavorir la millora?

Fomento la valoració dels èxits que va 
aconseguint dia rere dia?

M’asseguro que rep bé els comentaris que li fa 
el tutor sobre les millores que va assolint?

El faig reflexionar sobre la importància del seu 
propi esforç (a partir de l’ajut del seu company 
tutor) en referència a l’optimització de la seva 
competència lectora?

Faig un seguiment de les propostes de millora 
que la parella es proposa assolir, sobre com 
es van superant i passen a formar part dels 
aprenentatges realitzats?

Respecte al tutoratRespecte al tutor
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tora– per assolir l’èxit escolar, com 
també de la influència que el propi 
concepte que els estudiants tenen 
d’ells mateixos en tant que lectors 
exerceix en el desenvolupament 
de la lectura, hem de cercar meca-
nismes que el millorin. La TEI –
en oferir alts nivells personalitzats 
d’ajut pedagògic, retroalimentació 
i metacognició– n’és un. 

Els resultats indiquen que l’actu-
ació dels professors és necessària 
per complementar els efectes posi-
tius d’aquesta metodologia, amb la 
finalitat que no solament els alum-
nes tutors en surtin beneficiats. ◀
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regulació de l’aprenentatge i que, 
a més, donen informació sobre el 
propi progrés respecte als objec-
tius plantejats, en aquest cas, la 
millora de la competència lectora.

Examinant justament quina és la 
repercussió de Leemos en pareja 
en l’autoconcepte lector (Flores i 
Duran, 2015, 2013), s’ha constatat 
que, malgrat que tant tutors com 
tutorats milloraven el seu nivell de 
comprensió lectora, solament els 
tutors mostraven millores signi-
ficatives de l’autoconcepte lector. 
Els tutorats, en canvi, tendien a 
veure reforçat el seu autoconcepte, 
però no fins a nivells significatius. 
Els resultats sembla que indiquin 
que els tutors tendeixen a veure 
reforçat el seu autoconcepte en 
desenvolupar justament aquest 
rol. El reconeixement social que 
implica sembla que hi repercuteix 
positivament. Els tutorats, però, 
atribueixen les seves millores en 
lectura a l’ajuda pedagògica que 
els ofereix el tutor, no pas al seu 
propi esforç. 

Al quadre 2 (a la pàgina anterior), 
hi oferim algunes reflexions que 
els professors podem plantejar als 
alumnes a fi de desenvolupar el 
seu autoconcepte lector.

a manera de conclusió
Conscients de la importància de 
la lectura –i de la comprensió lec-


