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No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte





Maltrato
entre iguales

Reiterado en 
el tiempo

Intención de 
hacer daño

Humillación

Abuso de 
poder 

Indefensión



Reiterado
en el 

tiempo



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte

En el acoso la violencia 

se vuelve  

¡Actúa desde 
el principio!



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte



https://www.youtube.com/watch?v=wrNLn7bE3

9Y

https://www.youtube.com/watch?v=wrNLn7bE39Y












No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte

La herramienta más 

poderosa para detectar el 

acoso escolar

¡¡Mira!!



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte



No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte

¡¡Mira!!

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNey5NP53sgCFcpdFAodcZIKXg&url=http://www.medciencia.com/tus-ojos-una-ventana-hacia-las-enfermedades-cerebrales/&psig=AFQjCNGyCXjkF_7No-NIGiQNsIIT6vfEbQ&ust=1445908010795598


Principio de la 
balanza

https://youtu.be/IaCCDmDlBeg

Video de Carmen Cabestany explicando 
la Ley de la Balanza

https://youtu.be/IaCCDmDlBeg




PROGRAMA TEI 
“Tutoria Entre Iguals”

SÍNTESI



✓ El PROGRAMA TEI és una estratègia educativa de

convivència per a la prevenció de la violència i l´

assetjament escolar.

✓ Basada en la tutorització emocional entre iguals

desenvolupa el respecte, l` empatia i el compromís com

elements bàsics de la convivència.

• Primària: Els alumnes de 5er son tutors emocionals

dels de 3er.

• Secundària : Els alumnes de 3er son tutors emocionals

dels de 1er.

• Infantil: Els alumnes de 5 anys son tutors emocionals

dels de 3 anys

Programa TEI. Què és?



Bases teòriques

Educació 

emocional

Teoria dels sistemes 

ecològics

Salovey, Mayer, 

Goleman, Bisquerra

Empatia i Autoregulació

Urie, Bromfrembrenner

Microsistemes – Alumnat

Mesosistemes – Classe

Exosistemes – Centre

Macrosistemes - Societat

Psicologia positiva i 

optimisme

Seligman, Mihali

Positivitat i fortaleses

Programa TEI

Tutoria entre iguals

Estratègia



Estructura: Els 5 passos del TEI

ALUMNAT:

TUTOR/TUTORITZAT

CENTRE EDUCATIU I 

PROFESSORAT

FORMACIÓ 

CONTÍNUA

FAMÍLIES

AVALUACIÓ



• Sensibilitzar la comunitat educativa respecte la
convivència, conflicte, violència i assetjament escolar.

• Prevenir les conseqüències de la violència i
l’assetjament escolar, personals, educatives i socials.

• Desenvolupar la intervenció dels IGUALS en el procés
formatiu dels alumnes.

Objectius



Objectius

• Facilitar el procés d’integració dels alumnes.

• Crear un referent, (tutor-a), per a afavorir l’autoestima i
disminuir la inseguretat, d’espais i organitzacions
desconegudes.

• Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de
la violència i l’assetjament, des d’una perspectiva
preventiva i dissuasòria.

• Integrar la TOLERÀNCIA ZERO com un signe d’identitat
del centre.



COORD.TEI

T3.1 T3.2

T1.1 T1.2

T3.1: Tutor de tercer

T1.1: Tutoritzat de primer

T3.2: Tutor de tercer

T1.2: Tutoritzat de primer

a: Acció disruptiva

b: Informació víctima-tutor

c: Intervenció tutor1-agressor

d: Informació tutor-tutor

e: Intervenció tutor2-agressor

f: Info. tutors-coordinador

g: Intervenció coord.-agressor

FINAL: Règim disciplinari

Doble triangle d’intervenció



L’alumne/a   ALEX ALCALÀ ha estat 

nomenat/da per desenvolupar la tasca de 

tutor/a, dins el “Programa de Tutoria entre 

Iguals” (TEI) que duu a terme l’INS Front 

Marítim durant el curs 2014-2015.
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Clima i cultura del TEI

Sensibilització

Empatia

Empoderament

Compromís

E
m

p
a
ti

a

V A

E

Inclusió en el grup
Modificació de conducta R+

TEI



• info@noalacoso.org
• Facebook  
• Twitter @No_AcosoEscolar
• Instagram nace_no_al_acoso_escolar

• You Tube NACE No al Acoso Escolar

noalacoso.org

622 326 237

En tu MÓVIL nuestra App contra el bullying:              
no al acoso escolar

A vuestro servicio 


