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Introducció
Aquest programa va ser creat l’any 2002 per Andrés González Bellido, coordinador del grup
d’investigació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB),
que va liderar un equip de psicòlegs, pedagogs, mestres i professors.
El seu objectiu és actuar com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar a
educació primària i secundària. Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat
educativa. Està basat en l’ajuda (social, emocional i personal) dels iguals-tutors. Des
d’aleshores, s’ha implantat en centres educatius de primària, secundària i educació especial,
sobretot a Catalunya, però també a Aragó, Castella-la Manxa, Madrid, Castella i Lleó, Múrcia,
Canàries, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Galícia, centres espanyols a París...
Actualment, hi ha grups de treball d’investigació sobre el programa TEI a l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE) a Barcelona, un altre a la Universitat de Santiago de Compostela. A més a
més, hi ha un grup de treball d’avaluació a la Universitat d’Alacant.
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Algunes dades sobre el programa TEI per al curs 2015-2016:
 Es desenvoluparà en més de 300 centres educatius.
 S’han format més de 4.000 professors.
 S’ha comptat amb la implicació directa de 40.000 alumnes com a tutors tutoritzats per
curs.
 Han participat en el programa TEI des del seu inici al voltant de 300.000 alumnes.
El programa TEI s’aplica a primària i secundària. En el primer cas, els alumnes de cinquè són
tutors emocionals dels de tercer; a secundària, els de tercer són tutors emocionals dels de
primer.
Amb la finalitat de facilitar el coneixement de la part pràctica del programa TEI, farem la
contextualització i el desenvolupament en un centre educatiu concret. En aquest cas, en
l’institut El Til·ler de les Franqueses del Vallès (Barcelona), que el va implantar en el curs
escolar 2013-2014.
El programa TEI és una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada com una
mesura pràctica contra la violència i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional i implica
tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació,
conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d’intervenció en la convivència del
centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no
únicament curricular, sinó també personal i social.
El programa treballa les competències emocionals per al desenvolupament:
 personal: per afavorir que els nois i noies de l’institut puguin viure plenament i
desenvolupar-se en el si de la comunitat, adoptant estratègies per viure en un món
complex, canviant i ple d’incertesa, i desenvolupant actituds de responsabilitat i
compromís per a la construcció d’una societat més justa, democràtica i participativa.


acadèmic: el treball de les competències emocionals ajuden a millorar el rendiment. Al
llarg del curs, l’equip docent ha observat en el centre la millora respecte a la prevenció
i la minimització de conflictes, de conductes d’inadaptació, i l’increment positiu de
resultats acadèmics des que s’està treballant de forma intencional i sistemàtica en
l’acció educativa –l’educació emocional (el desenvolupament de les intel·ligències
interpersonals i intrapersonals).
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Relació entre iguals a l’ESO
El pas de l’escola primària a l’institut coincideix amb canvis importants per als alumnes, tant en
l’àmbit social com en l’acadèmic.
És un moment en el qual els alumnes poden ser més vulnerables. Els estudis de convivència
dels instituts ens indiquen que a primer i a segon d’ESO és quan es produeixen més casos de
conflictes entre iguals, en els quals apareix l’ús de la violència com a sistema de resolució de
problemes.
La integració es produeix en un nou entorn físic com és l’institut, en un nou sistema escolar
amb més professors, amb dinàmiques diferents i noves normes, amb nous companys, i tot això
en un moment clau com és l’entrada a l’adolescència.
Quan un alumne pateix accions agressives per part d’un o més companys de manera repetida i
durant un cert temps, apareixen les situacions d’assetjament escolar tan conegudes. No es
tracta d’un fenomen aïllat, sinó d’un abús de poder, d’un maltractament permanent. El
maltractament entre iguals és sistemàtic, sovint ocult, que es manté en el temps i amb la
intenció de fer mal, i s’imposa l’esquema d’abús de poder desequilibrat entre víctima i
agressor.
L’assetjament escolar té repercussions negatives en el clima i la convivència del centre, en els
processos d’educació i aprenentatge. A més, la persona que socialitza en un entorn d’abús
s’insebilitza davant la violència i arriba a creure que l’ús de la violència és inevitable.
Les investigacions longitudinals en el temps d’Olweus (1993) indiquen que l’abús i la
victimització poden tenir efectes a llarg termini.
Els estudis ens demostren que l’agressor sense víctima ni espectador no és ningú. Necessita
demostrar que és més fort que els altres i per aquesta raó actua en grup. Si el grup li dóna
suport, l’assetjador continuarà amb el seu comportament agressiu o violent per un doble
motiu: cada cop que assetja obté recompensa i no càstig.
El programa Tutoria entre iguals ajuda a sensibilitzar els espectadors sobre els canvis d’actitud,
com l’actitud del no-silenci.
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Objectius
 Facilitar el procés d’integració dels nous alumnes (primer curs de secundària) al
centre educatiu. A l’etapa de primària seria entre els alumnes de tercer i cinquè.
 Tenir un referent (tutor/tutora), alumnes de segon cicle de secundària, per afavorir la
integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i
organitzacions desconeguts.
 Compensar el desequilibri de poder i de força, sempre presents a l’assetjament, entre
agressor i víctima des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.
 Cohesionar la comunitat educativa del centre, i integrar i desenvolupar la tolerància
zero com un tret d’identitat.
Implicacions
 En l’àmbit institucional del centre educatiu cal:
- Que estigui inclòs en el Projecte educatiu del centre.
- Que estigui inclòs en els instruments de gestió de caràcter operatiu (NOFC,
PAC i normes de convivència).
- Que es facilitin els recursos necessaris: recursos humans, econòmics i
organitzatius (espai i temps).
- Que les tutories de 1r i 3r es facin en la mateixa franja horària.
- Que s’impliquin els alumnes (primer i tercer d’ESO).
- Que s’impliqui el professorat.
- Que s’impliquin els pares i mares (com a mínim els de primer i tercer d’ESO).
- Que hi hagi una persona responsable de coordinar el programa TEI a l’institut.
Característiques i desenvolupament
1. Sensibilització i informació: és una primera etapa en què s’apropa la problemàtica de la
violència, sobretot de la violència entre iguals, a tots els membres de la comunitat educativa.
2. Aprovació del projecte: aquest segon pas ha d’incloure l’aprovació de l’aplicació del
projecte per part del centre. Es valoren els recursos de què disposa el centre.
3. Informació i formació al professorat, l’alumnat i els pares: per cada un d’aquests membres
de la comunitat educativa es dóna la informació i formació corresponents. El professorat ha de
participar activament en el programa. Els alumnes tutors han de respondre a les demandes
d’ajuda del seu tutorand. I les famílies les hem de vincular amb l’escola i la problemàtica de
l’assetjament escolar.
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4. Desenvolupament del programa: durant aquest procés d’aplicació del projecte es duen a
terme diferents actuacions individualitzades que es basen en les tutories formals i informals
que mantindran els alumnes entre ells i amb el coordinador.
 L’alumnat de tercer d’ESO són tutors –de forma voluntària– de l’alumnat que acaba
d’arribar al centre. Són voluntaris més grans entrenats en habilitats interpersonals
com l’escolta activa, l’assertivitat i el lideratge, per oferir suport i amistat de manera
informal a aquells que són més vulnerables.


L’assignació de qui farà de tutor i l’autorització per fer-ho és decisió de l’equip
docent de tercer d’ESO, que tindrà en compte les característiques dels alumnes de
tercer i els informes dels alumnes de primer (traspàs d’informació de primària a
secundària).



Durant la primera setmana de classe, els alumnes tutors (de tercer d’ESO) reben una
formació específica per part del coordinador del programa (en el nostre centre són
les dues psicopedagogues), que té com a objectius principals informar sobre
l’assetjament escolar (bullying) i tots els aspectes més importants que s’hi
relacionen (tipus de maltractament, causes i conseqüències, estratègies de detecció,
etc.), donar a conèixer el programa i sensibilitzar sobre la violència entre iguals, i,
finalment, establir les bases que defineixin les actuacions que han de dur a terme els
alumnes tutors en casos d’assetjament escolar.
Informació als pares sobre la tutorització del seu fill o filla. En l’institut El Til·ler fem
difusió del programa en diferents moments al llarg del curs:
- Portes obertes: expliquem a les famílies el programa TEI.
- A principis de juliol: en la reunió d’acollida de les famílies de 1r que han fet
matrícula al nostre centre, expliquem amb més detall el programa.
- En la reunió d’inici de curs de setembre s’informa del programa TEI a tots els
cursos de 1r fins a 4t, fent més èmfasi en les famílies de 1r i 3r.



 Reunions de seguiment de les tutories entre iguals:
A) Tutories formals: passen a ser una eina per encaminar el procés, per resoldre
qualsevol dubte o discrepància que pugui arribar a sorgir, i per fer l’avaluació de
l’alumnat. Quan acabi el procés de tutorització, els alumnes tutors rebran un diploma
que certifica que han participat en aquest projecte.
- Entre les parelles d’alumnes TEI de primer i tercer d’ESO: un cop al trimestre
s’organitzen trobades en les quals es realitzen dinàmiques, sortides,
esmorzars...
- Les activitats estan temporitzades en una hora: el primer quart d’hora es porta
a terme una activitat d’intercanvi amb la parella i la resta de temps es fa una
dinàmica conjunta amb la resta de parelles.
- L’activitat es porta a terme dins de la franja horària de tutoria (en el nostre
centre tots els cursos fan l’hora de tutoria en la mateixa franja horària).
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Tutors i coordinadors (psicopedagogs): es fan trobades una vegada al trimestre
i sempre que ha estat necessari davant d’una situació de conflicte i/o altres
demandes.
En el nostre centre, a més de les trobades amb els professors tutors, també
hem organitzat trobades amb el delegat TEI. Cada grup-classe de 3r i 4t té un
delegat TEI, que té la tasca d’ajudar les coordinadores del programa a
confeccionar les activitats trimestrals que es fan al llarg del curs.
Informació i sensibilització als pares i mares de l’alumnat a les reunions d’inici
de curs de setembre, a més de les trobades de portes obertes i d’acollida de
les famílies de primer a principis de juliol.

B) Tutories informals: el programa posa èmfasi en les tutories informals, és a dir, en
aquelles que es produeixen a l’hora del pati, en sortir de classe, als passadissos... i les
considera tutories clau per assolir els objectius plantejats a l’inici.
- És l’aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els
espais i el temps no lectius (patis, entrades, sortides, passadissos, canvis de
classe...). Són les més efectives i la base del projecte. En les trobades formals
trimestrals que fem amb l’alumnat tutor de 3r, fomentem que ells mateixos
creïn vincle amb el seu tutoritzat a partir d’un gest, una mirada, una
salutació...
5. Avaluació del programa: es fa una avaluació conjunta (equip docent i alumnat) sobre
l’eficàcia i l’eficiència del programa, i es concreten els resultats obtinguts en relació amb el
plantejament que es feia en principi. Tant els professors com tots els alumnes que participen
en el projecte emplenaran a final de curs o bé trimestralment, en el cas d’alumnes tutors, una
fitxa de seguiment que servirà per recollir opinions, valoracions i propostes de millora amb
vista a l’avaluació del programa.
6. Memòria i propostes de millora: un cop finalitzat el programa i amb les avaluacions dels
membres de l’equip docent i de l’alumnat, s’elaborarà una memòria del projecte que inclogui
una comparativa entre els objectius inicials i els resultats obtinguts. També es valoraran
propostes de millora de cara el proper curs.
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Diferents estudis demostren que implementant un sistema d’ajuda entre iguals, es poden
aprofitar les capacitats, les habilitats i els punts forts dels alumnes per enriquir les seves
pròpies vides i les dels altres. Així doncs, la tutoria entre iguals està dissenyada com a mesura
preventiva contra la violència i l’assetjament escolar a l’ensenyament de secundària, on els
alumnes de 3r d’ESO seran nomenats de forma voluntària tutors dels alumnes de 1r d’ESO.
La valoració que fem d’aquest recurs és molt positiva, ha ajudat els alumnes a resoldre
problemes o dificultats com, per exemple, el pas de l’escola primària a la secundària,
l’adaptació a un nou institut, els conflictes entre iguals no relacionats amb la violència, etc. La
tutoria entre iguals té un caràcter institucional, és a dir, no es tracta d’un conjunt d’accions
aïllades dutes a terme pels alumnes, sinó que implica la creació d’una cultura general per la
pau i la no-violència que afecta a tota la comunitat educativa i que requereix la participació de
tots.

Més informació a: https://www.youtube.com/watch?v=X1t9ZrJsF_M.
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