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L’ACO Associació Catalana d’Orientació, fundada l’any 1986, és una associació de professionals interessats en
contribuir al desenvolupament de l’orientació, ja sigui en el context educatiu, laboral, en els medis comunitaris
o en les organitzacions.
Entenem l’orientació com un procés d’ajut a les persones al llarg de tota la vida i en tots els aspectes. Això
inclou orientació per a la construcció de la carrera, orientació en els processos d’ensenyament-aprenentatge,
orientació professional, atenció a la diversitat, orientació per a la prevenció i el desenvolupament humà, etc.
Els nostres objectius són, entre d’altres, impulsar i promoure l’orientació des de la perspectiva científica així
com potenciar contactes i trobades entre els actuals i els futurs professionals de l’orientació.
L’ACO realitza diverses activitats, entre elles l’organització de cursos i seminaris per a la formació contínua i el
reciclatge professional, celebració de jornades, conferències i xerrades sobre temes monogràfics relacionats
amb l’orientació, publicació de treballs i experiències a la web de l’Associació i contactes amb les institucions
públiques i associacions.

CURS: PROGRAMA PRÀCTIC DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I L´ASSETJAMENT ESCOLAR
TUTORIA ENTRE IGUALS (PROGRAMA TEI)
INTRODUCCIÓ
El programa TEI (Tutoria entre Iguals) és una estratègia educativa per a la millora de la convivència escolar,
dissenyada com una mesura pràctica i preventiva contra la violència i l'assetjament escolar. Té un caràcter
institucional i implica a tota la comunitat educativa.
És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes
d'intervenció sobre convivència al centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el
fracàs, no solament curricular, sinó també personal i social.
Està basat en l'ajuda dels iguals –tutors- (social, emocional i personal) la incidència del qual sobre els alumnes
tutoritzats és molt superior a la que exerceixen els pares i els professors. Consisteix en que els alumnes de
primària (5è) o secundària (3r) són tutors emocionals (valors, convivència, tolerància zero respecte de la
violència) dels alumnes de dos cursos inferiors: a primària, dels alumnes de tercer i, en cas de secundària, dels
alumnes de primer.
OBJECTIUS
 Sensibilitzar la comunitat educativa sobre els efectes de la violència.
 Conscienciar la comunitat educativa sobre els efectes de l'assetjament escolar o bullying i informar sobre
les conseqüències personals, socials i educatives que aquest fenomen comporta.
 Facilitar el procés d'integració dels nous alumnes de 1r d'ESO al centre educatiu.
 Crear un referent (tutor/a) per afavorir l'autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i
les situacions desconegudes.
 Compensar el desequilibri de poder i força propi de la violència i l'assetjament des d'una perspectiva
preventiva i dissuasòria.
 Integrar la “TOLERÀNCIA ZERO” respecte a la violència i maltractament, com un tret d'identitat del centre.
 Conèixer, desenvolupar i aplicar el programa TEI (Tutoria entre Iguals) als centres educatius, tant de
primària com de secundària.
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CONTINGUTS:
FUNDAMENTACIÓ TEÒRICA I MARC LEGAL
 Marc teòric de la violència i l’assetjament escolar o bullying
 Estadístiques i estudis sobre la violència i l’assetjament
 Aspectes normatius i marc legal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS I CONSEQÜÈNCIES DEL BULLYING
 Què és l’assetjament escolar?
 Tipologia de maltractament i incidències del bullying als centres educatius
 Elements que participen en el procés: Triangle de l’assetjament escolar
COM AFRONTAR LA VIOLÈNCIA I L’ASSETJAMENT
 A nivell de centre educatiu.
ADAPTACIÓ, APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ “PROGRAMA TEI”
 Objectius
 Continguts
 Competències
 Implicacions a nivell de centre educatiu
 Seqüenciació del procés de planificació i desenvolupament
 Temporalització de procés d'aplicació
 Informació a tutors i tutoritzats
 Formació de tutors
 Assignació i presentació de tutors/tutoritzats
 Nomenaments institucionals i Carnet TEI
 Desenvolupament del programa d'actuació de tutors
 Recursos
 Avaluació
 Memòria
METODOLOGIA
 Introducció sobre les bases teòriques i situació de l’assetjament a Espanya
 Explicació i posada en comú sobre l’estructura de desenvolupament del programa TEI
 Anàlisis de casos
 Realització d’activitats preventives de sensibilització i formació per grups.
DESTINATARIS
Professionals que es dediquen a l’ensenyament a primària, secundària, a orientadors/es, psicòlegs/gues,
pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, mestres,... així com a estudiants universitaris de l’àmbit de l’educació.
DOCENT
Salvador Rovira Prat. Director de l’IES Front Marítim, Barcelona. Grup de treball i investigació ICE Universitat de
Barcelona. Formador Programa TEI
LLOC I DURADA
Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona
Dates: Dissabtes 28 de setembre i 5 d’octubre de 2019
Horari: de 10h a 14h (Es lliurarà certificat del curs i material facilitat pel docent)
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PREU
Socis: 72€ - No socis: 96€ (*)
INFORMACIÓ
ACO Associació Catalana d’Orientació - Telèfon: 608 895 319
www.acorientacio.org - e-mail: formacio@acorientacio.org
INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES13 2100 0365 33 0200146766, indicant “Inscripció curs
Tutoria entre Iguals” i el vostre nom i cognoms. Enviar comprovant de pagament per correu electrònic indicant el
nom, els cognoms i un telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que l’import del curs no s’hagi
satisfet. ACO es reserva el dret de canviar la data de realització del curs o bé d’anul·lar-lo si no s’assoleix un
nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24€. Més informació a la web.
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