MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 14 DE
MAIG DEL 2018 PER IMPLANTAR EL PROGRAMA “TUTORIA ENTRE IGUALS” (TEI)
ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El compromís de les Administracions Públiques respecte a la lluita contra l’assetjament
escolar a tots els centres educatius de l’Estat ha de ser una prioritat. De fet, cada vegada
existeixen més mecanismes i eines per tractar d’eliminar aquesta xacra de la comunitat
educativa. Un d’ells és el programa Tutoria Entre Iguals (TEI), basat en la convivència
institucional i amb la implicació de tota la comunitat educativa. Aquest programa s’orienta
a millorar la integració escolar i a treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant
que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries. Per tant, va adreçat a la millora o
modificació del clima i la cultura del centre educatiu respecte a la convivència, el conflicte i
la violència (física, emocional o psicològica).
El programa TEI es basa en la tutorització emocional entre iguals (els alumnes) on el
respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament als
centres educatius. Dels diferents models de tutorització individualitzada, la tutoria entre
iguals se centra en el desenvolupament de competències cognitives, psicològiques i
sobretot i especialment les emocionals, empoderant el grup i el desenvolupament
cooperatiu, adreçades fonamentalment a l’alumnat d’infantil, primària i secundària.
La metodologia es basa en la tutorització dels alumnes de cursos superiors sobre els
alumnes de cursos inferiors, dins del mateix centre educatiu i de forma voluntària:
 A infantil: els alumnes de P5 són tutors emocionals dels de P3.
 A primària: els alumnes de 5è són tutors emocionals dels de 3r.
 A l’ESO: els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r.
 Als cicles formatius: els alumnes de Formació Professional Bàsica (FPB) són
tutoritzats pels de 2n de Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM).
Aquest programa fomenta en l’alumnat actituds com la sensibilització davant de les
problemàtiques dels seus iguals, l’empatia vers la persona que està en dificultats, el
foment de la seva pròpia autoestima (importantíssima en nens amb necessitats

específiques de suport educatiu) o el compromís individual i de grup per intervenir de
forma positiva i dissuasiva davant de conductes violentes.
D’aquesta manera, alguns dels objectius del programa TEI són:


Sensibilitzar tota la comunitat educativa sobre els efectes de la violència.



Conscienciar sobre les causes de la violència i informar sobre les conseqüències
personals, socials i educatives.



Facilitar el procés d’integració d’alumnes cap a una educació inclusiva.



Crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que
provoquen els espais i les situacions desconegudes.



Empoderar l’alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència en la prevenció de
la violència.



Desenvolupar l’empatia i el compromís individual i grupal davant del patiment de
les víctimes d’actes de violència i assetjament escolar.



Compensar el desequilibri de poder i la força propis de la violència i l’assetjament
des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.



Integrar la “Tolerància Zero” respecte a la violència i el maltractament, com un tret
d’identitat del centre educatiu.

La formació per dur a terme aquest programa consta de 8 hores presencials per a cada
centre: 4 per presentar la documentació del programa TEI a càrrec dels formadors i 4
perquè el centre prepari el material que haurà de posar en marxa i per consultar els
possibles dubtes que sorgeixin sobre els afers diaris. El programa TEI inclou el formador/a
del Grup de Treball (GT) de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de
Barcelona, l’autorització del copyright oficial, el lliurament de materials originals del
programa, la supervisió de la contextualització dels materials, la revisió de la
documentació definitiva per a la seva implementació i l’assessorament durant el primer
any d’aplicació.
El programa TEI està adaptat a les estructures organitzatives, horàries i curriculars del
sistema educatiu. Per tant, no és necessari realitzar cap tipus de modificació en la
planificació anual o diària dels centres. A més, el cost d’implementació i desenvolupament
a les escoles és un 80% inferior al de qualsevol programa internacional amb
característiques similars.

Els centres que apliquen el programa estan integrats a la Xarxa de Centres TEI Tolerància
Zero, i comparteixen i desenvolupen iniciatives, materials i bones pràctiques en la
prevenció de la violència i l’assetjament escolar. A més, hi ha tres equips de treball,
investigació i avaluació que tenen com a objectiu el desenvolupament i la innovació del
programa TEI, ubicats a l’ICE de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de
Santiago de Compostel·la, i a la Universitat d’Alacant.
El programa TEI va iniciar el seu desenvolupament l’any 2002 i la seva aplicació en
centres educatius el 2003. Actualment, és el programa de major implementació a nivell
espanyol (per centres que l’apliquen, professorat format i alumnes implicats) i un dels
primers a nivell mundial, sobrepassant al mètode finlandès KIVA.
El 100% dels centres que han iniciat el seu desenvolupament el segueixen aplicant. A
Catalunya, s’està implementant en més de 40 centres educatius, una dotzena dels quals
són de Tarragona ciutat, com per exemple el CEIP Riu Clar o l’Escola Joan XXIII. A tota
Espanya, ja són uns 600 els centres que l’han posat en pràctica.
Per a més informació sobre aquest programa, es pot consultar la pàgina web
programatei.com
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus comenci a implantar en el curs 2018-2019 el programa
Tutoria Entre Iguals (TEI) als centres educatius de la ciutat que vulguin adherir-se a
aquesta iniciativa.
Segon. Que el pressupost municipal del 2019 destini a aquesta implantació la partida
econòmica que correspongui en funció del nombre de centres adherits.
Tercer. Que l’Ajuntament de Reus doni suport a les iniciatives que puguin sorgir en la
implementació del TEI als diversos centres educatius de la ciutat, com ara la realització de
xerrades per sensibilitzar la comunitat educativa respecte a aquesta problemàtica, la
proposició de tallers que fomentin la igualtat (de sexe, de raça, de religió…) o la
col·laboració de forma activa en alguna de les activitats pròpies del TEI, com per exemple
el lliurament de diplomes en finalitzar el curs acadèmic.

Reus, 7 de maig del 2018
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