Alumnes-guia
Dades generals:
IES LLuís de Peguera
Bages
Assumpta Pla Pi
mpla4@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"Alumnes-guia és una activitat que funciona en diferents instituts de manera exitosa per
ajudar els alumnes nouvinguts a viure millor l'entrada a l'institut. És una ajuda de igual a igual
molt valorada tant per aquells qui arriben com per aquells qui poden facilitar l'arribada".
Aquesta activitat ja té quatre anys de vida. Consisteix en donar una formació a l'alumnat d'ESO
que s'ofereix després de rebre la informació facilitada a tutoria, per a fer de guia a l'alumnat
nouvingut que arriba quan ja s'ha començat el curs.
La seva tasca és orientar-lo en els espais, serveis, persones, material,... dins de l'institut durant
un temps. Els resultats són molt satisfactoris. Normalment, surten alumnes voluntaris que
també han vingut de fora i es posen fàcilment en el lloc del que arriba perquè ja ho ha viscut i,
per tant, atenen molt bé les necessitats de l'altre/a. També va bé que sigui així perquè, en un
primer moment, es poden parlar amb la mateixa llengua. Al cap d'un temps ja es deixa la
tutorització i cadascú ja fa els seus amics i amigues.
A final de curs es reconeix la seva tasca amb un diploma que s'entrega públicament als
voluntaris/es.

Redacció: Assumpta Pla i Pi, novembre de 2008
Aprenentatges que s'han donat:
-

Pràctica de competències bàsiques.

-

Pràctica d'habilitats socials.

Descripció del servei:
Acompanyar i donar informació a l'alumnat nouvingut sobre el funcionament del centre
escolar.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys

Data d'inici del projecte: Setembre 2005
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Manresa i IES LLuís de Peguera
Dades de contacte:
Adreça: Plaça Espanya, 2 Manresa
Població: Manresa
Comarca: Bages
Telèfon: 938 773 637
Correu electrònic: mpla4@xrec.cat
Web: http://iespeguera.xtec.cat/moodle/

