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Primera edició 
del Cròniques 
del Jaume I, el 
nostre periòdic
El 28 d’octubre naix el periò-
dic de l’IES Jaume I de Bor-
riana de la mà de l’alumnat 
de segon de Batxillerat que 
cursa l’optativa Imatge i so. 
Ens encarregarem periòdi-
cament de fer-vos arribar les 
notícies més interessants 
que passen al centre de la 
mà de Mar, la professora 
de l’assignatura, coordinats 
amb Juan, el vicedirector. 
El disseny, la maquetació, 
l’edició dels textos del pe-
riòdic així com la realització 
de les fotografies i el tracta-
ment fotogràfic constituiran 
una pràctica genial per a 
aprendre una part dels con-
tinguts de l’assignatura. 
En breu disposareu de l’edi-
ció digital a la pàgina web, 
del centre. Llegiu-nos!

Setanta noves parelles a l’institut!!!
Dimarts passat es van assignar tutors i tutores del programa TEI per a l’alumnat de primer

L’assignació de tutors es va dur a terme en el marc 
d’un dinar de paiporta, després de les classes, on 
van participar voluntàriament setanta alumnes de 
primer curs d’ESO, acabats d’arribar al centre pro-
cedents de les escoles Penyagolosa i Roca i Alcaide 
de Borriana i Pintor Sorolla d’Alqueries, i uns altres 

setanta alumnes voluntaris de cursos superiors 
del centre, des de 3r curs d’ESO fins a batxillerat 
i cicles formatius. L’acte va estar organitzat per la 
coordinadora del TEI (Tutoria Entre Iguals), Marta 
Llopis, juntament amb la Direcció del Jaume I i el 
professorat implicat en l’aplicació del programa.

REDACCIÓ                                     
El passat dimarts 25 d’octu-

bre es va dur a terme el primer 
contacte entre tutors i tutoritzats 
participants en el programa TEI 
(Tutoria Entre Iguals) del curs ac-
tual 2016-2017. 

L’acte va començar amb 
un dinar de paiporta a la sala 
d’actes de l’institut en acabar 
la jornada lectiva entre els cent 
quaranta alumnes implicats vo-
luntàriament i una vintena de 
professors i professores. Poste-
riorment, es va procedir a l’as-
signació de parelles del TEI.

La trobada entre els tutorit-

zats i els seus respectius tutors 
es va dur a terme mintjançant un 
joc que consistia en el reparti-
ment de targetes amb dibuixos 
de sabates desemparellades, de 
forma que cada alumne havia de 
trobar el seu tutor assignat bus-
cant qui posseïa l’altre parell de 
la seua sabata. L’emoció dels 
participants mentre buscaven la 
seua parella es palpava en l’am-
bient.

Una vegada formades les se-
tanta parelles, es van presentar i 
van començar a interactuar per 
tal de conéixer-se mútuament. 
El professorat responsable de 

l’aplicació del programa havia 
preparat una taula amb refres-
cos i un photocall que lluïa els 
colors del TEI, el verd i el blau, 
on s’acostaven els i les alumnes 
per fer-se fotos. 

Els tutors de l’alumnat de 
primer curs d’ESO, alumnes 
també del centre de diferents 
cursos i edats a partir de ter-
cer d’ESO, es comprometen a 
quedar almenys una volta a la 
setmana durant l’hora del pati 
amb els seus tutoritzats per tal 
de compartir experiències amb 
ells i oferir-los el seu suport en 
la seua convivència a l’institut 

sempre que el necessiten.
El TEI es du a terme a l’IES 

Jaume I de Borriana per tercer 
any consecutiu. Este novedós 
programa ajuda prevenir la vio-
lència escolar i a aprendre a re-
soldre pacíficament els conflic-
tes, de manera que s’afavorix la 
bona convivència al centre. Per 
al desenvolupament de la inici-
ativa de Tutoria Entre Iguals cal 
la col·laboració colze a colze en-
tre tot l’equip docent, coordinat 
per la professora Marta Llopis, 
en especial la implicació dels 
professors tutors dels cursos de 
primer i tercer d’ESO.

g a l e r i a  f o t o g r à f i c a
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El Jaume I, capdavanter en la integració 
i en la lluita contra la violència escolar

El programa TEI va ser creat l’any 2002 pel psicòleg Andrés González Bellido i es desenvolupa des del 2006

REDACCIÓ                                    
El TEI és un programa disse-

nyat per a la bona convivència 
escolar. El va crear el psicòleg 
Andrés González Bellido, de 
l’ICE de la Universitat de Barce-
lona, l’any 2002, en què va co-
mençar a desenvolupar-se, i es 
va posar en funcionament l’any 
2006.

La finalitat del programa de 
tutories entre iguals és millorar 
la integració escolar i treballar 
per una escola no violenta i així 
fomentar que les relacions entre 
l’alumnat dels centres escolars 
de primària i de secundària si-
guen més satisfactòries. A més, 
està dirigit a la millora del clima 

del centre respecte a la convi-
vència, els conflictes i la violèn-
cia. 

Formen part d’aquest projec-
te els i les alumnes de primer curs 
d’ESO, que estan tutoritzats per 
alumnes de cursos superiors, a 
partir de tercer d’ESO. La parti-
cipació en el programa de tuto-
ria entre iguals és voluntària, i és 
necessària la participació com 
a mínim de tres professors, un 
coordinador i un representant de 
l’equip directiu, que tenen com 
a funció aportar activitats i inter-
vindre si és necessari en casos 
de possibles situacions d’asset-
jament escolar. 

L’institut Jaume I disposa 

d’un espai específic on es troben 
els alumnes, l’espai TEI, situat a 
l’entrada de la sala d’actes, que 
actua com a marc de referència 
i com a lloc de contacte on es 
troben les parelles almenys una 
volta a la setmana. 

El TEI té com a objectiu fa-
cilitar el procés d’integració de 
l’alumnat que s’incorpora al cen-
tre educatiu i al mateix temps 
es pot adequar com una ferra-
menta contra la desmotivació i 
el fracàs escolar, no únicament 
curricular sinó també personal i 
social. L’aprenentatge social és 
imprescindible dins del procés 
evolutiu de l’alumnat en el perí-
ode d’escolaritació obligatòria. 

“El programa de tutoria entre iguals funciona”
Marta, què és el TEI i quina és la seua funció?

El programa Tutoria Entre Iguals és una estratègia escolar on els xiquets de primer 
curs d’ESO, nouvinguts al nostre institut, són acompanyats per alumnat del centre 
de cursos de tercer d’ESO i superiors.

Què significa aquest acompanyament escolar?
L’acompanyament escolar de l’alumnat durant el seu primer curs a l’institut significa 
que els alumnes hauran de parlar amb els seus tutors periòdicament, els quals els 
poden assessorar, ajudar-los i donar-los suport i orientar-los, cosa que fa que els 
alumnes més menuts se senten més recolzats i l’ambient a l’institut millore.

Quant de temps fa que s’aplica el TEI al Jaume I?
Ja du funcionant tres anys i la seua implantació s’ha notat visiblement en la millora 
del clima de convivència al centre.

Ha ocorregut algun problema greu? Quins tipus de conflictes resol el TEI?
De problemes, n’hi ha de tot tipus, des d’un alumne que no coneix on estan les au-
les de plàstica o les d’informàtica fins als típics conflictes verbals. El TEI actua com 
a mediador entre l’alumne que patix el conflicte i la causa del problema; no el resol, 
sinó que li mostra a l’alumne els mitjans que té a la seua disposició per a resoldre’l. 
El propòsit sempre és que no hi haja conflictes i que, si se’n produïxen, iniciar tots 
els mecanismes perquè es resolguen com més prompte millor.

Com valores els resultats del TEI al nostre institut al llarg dels tres anys?
Estic convençuda de la seua efectivitat: el programa de tutoria entre iguals 
funciona i es comprova cada dia en la millora del clima de convivència al cen-
tre. Evidentment no sabrem mai què hauria passat si no s’haguera implantat 
el programa, però les estratègies preventives del TEI permeten prevenir i lluitar 
contra la violència i l’assetjament escolar.
Personalment veig que el TEI no tan sols ajuda als alumnes tutoritzats en la 
seua incorporació al centre educatiu, sinó que també forma a les persones 
voluntàries que fan el paper de tutors, ja que ajudant als seus tutoritzats els 

tutors milloren també la seua 
responsabilitat i la seua capaci-
tat per a resoldre els seus pos-
sibles conflictes futurs. Aprenem 
els uns dels altres i tots ens 
enriquim amb esta experiència 
que implica a tota la comunitat 
educativa.
El que s’aconseguix, en definiti-
va, és cohesionar tota la comu-
nitat educativa amb la integració 
i el desenvolupament de la 
tolerància zero com un signe 
d’identitat del nostre institut.

Marta Llopis és professora de    
Matemàtiques i coordinadora del 
programa TEI a l’IES Jaume I de 
Borriana

Entrevistem a Marta Llopis Arnau, coordinadora del TEI al nostre institut


