PROGRAMA TEI
Tutoría entre Iguales
1. JUSTIFICACIÓ

La nostra Escola Montseny, d’una sola línia, sempre s’ha caracteritzat com a escola
petita, acollidora i molt familiar.
L’equip docent sempre ha tingut molt clar que fomentar la convivència ha de ser un
dels puntals del centre. I és per aquest motiu que l’actual Equip Directiu, en conèixer
el Programa TEI va considerar que podia ser molt interessant implicar el claustre
rebent aquesta formació que ens oferia el CRP de la nostra zona (Esplugues-Sant Just
Desvern).
Durant el segon i el tercer trimestre del curs 2016/2017 la majoria del claustre vàrem
realitzar la formació i el procés de contextualització del Programa TEI al nostre
centre. Va ser presentat al Consell Escolar en data 29 de juny de 2017 i serà
implementat a l’escola a partir del curs 2017/2018.
L’objectiu principal del Programa de “Tutoria entre iguals” no és tant intervenir en
una situació d’assetjament, que per això ja hi ha uns protocols del Departament
d’Ensenyament, sinó “com fer la prevenció perquè no es doni, perquè en una classe
no només hi hagi dos ulls que miren –els del mestre/a- sinó 50”.
En resum, serà com tenir “un germà/na gran a l’escola” que, de tant en tant
s’interessarà per com estàs, per si tens algun conflicte o problema amb algun
company o companya i, si ho necessites i ho vols, et pot donar consells o ajudar-te.
Tot aquest procés requerirà una formació dels tutors/es en competències
emocionals i basant-se sempre en el respecte, l’empatia i el compromís.
Creiem que aquest serà un aprenentatge per a tot el centre basat, sobretot, en
aquests quatre objectius:
1. Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
2. Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels
casos d’assetjament.
3. Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
4. Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.
La transferència amb altres centres que també han rebut la formació TEI i estan
implementant el Projecte, ha estat un element més que ens ha semblat enriquidor.
En conjunt, aquest ens ha semblat un Projecte amb propostes diverses força
atractives per a l’alumnat i que veiem ben planificades al llarg del curs escolar.
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La presència d’un equip de referència que coordina el Projecte i en fa el seguiment
evidencia un compromís que el fa possible. Considerem també l’avaluació (Memòria)
com a instrument per anar millorant cada curs les actuacions del Projecte.
El procés de contextualització del PROGRAMA TEI ha estat realitzada pel següent
professorat:
 Teresa Masip
 Maite Díaz
 Montse Forcadell

L’equip TEI del Centre Educatiu Escola Montseny,
professorat:
 Tutor/a de cinquè
 Tutor/a de tercer
 Coordinadora de Primària
 Cap d’Estudis

està integrat pel següent

La COORDINACIÓ del programa TEI la realitzarà:


Maite Díaz Lech
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