
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROGRAMA TEI al JOAN ORÓ 

 

                Què és? 

El  PROGRAMA TEI (Tutoria entre Iguals), del qual és autor 

Andrés González Bellido, inicia el seu desenvolupament al 

2002 i el procés de desplegament en centres educatius de 

primària i secundària al 2003. 

És un programa de convivència per a la prevenció de la 

violència i l’assetjament escolar de major implementació a 

Espanya i un dels primers des d’un punt de vista nivell 

mundial.—  *Avaluat científ icament per les Universitats 

d’Alacant  i la Universitat  Politècnica de Catalunya (enllaç 

a evidències científ iques)  
 

            Així prevenim l’assetjament escolar 

El fet de tenir una persona que els fa de tutor o tutora 
emocional i que és dos cursos més gran possibilita el següent: 
 

• Desapareix el desequilibri de forces, perquè el tutor o la 
tutora proporciona suport sempre. 

• No hi ha repetició del maltractament, perquè s’actua des del 
primer moment. 

• No s’està mai sol/a i s’evita la Llei del Silenci, perquè el tutor 
o la tutora s’interessa per la persona que tutoritza. 

 
En tenir cura del seu tutoritzat o la seva tutoritzada, el tutor 
o la tutora: 
 

• Ajuda a d’altres a estar bé. 
• Aprèn a solucionar eficaçment conflictes. 
• Construeix un centre escolar lliure d’assetjament. 
• Col·labora amb el seu tutoritzat o tutoritzada per millorar el 

seu entorn (escola, municipi…).  

https://www.programatei.com/saber-m%C3%A1s
https://www.programatei.com/saber-m%C3%A1s
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           Dades i centres 
 
Algunes xifres orientatives que avalen el programa:  
 

• Més de 1.300 centres educatius implicats.  

• 50.000 professores i professors que participen en el 
programa. 

• 1.300.000 alumnes s’han format amb la metodologia TEI. 

• 300.000 nous i noves alumnes s’incorporen al 2021. 

• 4 grups de treball d’investigació i treball de les 
Universitats de Barcelona, Santiago de Compostela, 
Alacant i Francisco de Vitòria de Madrid. 

• 40 projectes de ciutats TEI. 
 

 

          Implementació 

1. Aprovació per part del professorat del centre. 

2. Formació del professorat. 

3. Formació inicial de l’alumnat. 

4. Assignació de parelles. 

5. Formació permanent. 

6. Avaluació del final del programa. 

7. Memòria i propostes de millora. 
 


