
Pigmalió La Sénia és un 
Projecte d'investigació i innovació educativa

#SòcPigmalió

Més informació: 
http://www.ieslasenia.org/projectes/pigmalio/

I a la nostra revista: 
http://revista.ieslasenia.org



Què és? 
És un Projecte d’innovació que es basa en 
l’ajuda i l’acompanyament que un 
estudiant major ofereix a un altre menor.

Com funcionem?
- Alumnat tutor: 3r i 4t ESO, 1r de Batxillerat i 
Formació Professional.
- Alumnat tutoritzat: 1r i 2n d’ESO.
- Més de 20 docents Pigmalió de tots els 
departaments didàctics. Coordina: 
departament d’orientació.departament d’orientació.

Tots de manera altruista i voluntària

Comptem amb el suport decidit de l’equip 
directiu. Amb la col·laboració del Programa 
de Menors de l’Ajuntament i amb la 
implicació de les famílies i del conjunt del 
professorat de La Sénia.
Les parelles es comprometen a acudir a la Les parelles es comprometen a acudir a la 
Biblioteca una vegada a la setmana en 
hora de pati a ajudar i conversar amb el seu 
tutorand. Els acompanya el professor 
Pigmalió. Els majors acudeixen, a més, a una
sessió de formació al mes.

Quin benefici reporta 
ser Pigmalió?
Més de 30 anys d’investigació educativa 
demostren que els programes de tutoria 
entre iguals milloren la convivència i el 
clima dels centres, desenvolupen la 
intel·ligència emocional i promouen moltsintel·ligència emocional i promouen molts
aprenentatges. Els beneficis són evidents 
per als menuts, però especialment ho són 
per als grans.

La UNESCO els proposa com a pràctica 
educativa d’èxit.

Com es pot millorar la convivència a un 
centre? Repensant les relacions entre les centre? Repensant les relacions entre les 
persones, millorant la intel·ligència 
emocional, ensenyant l’alumnat a 
conversar de manera assertiva, fent que se 
senten importants i únics. El nostre objectiu 
és, per tant, formar bones persones i que
tinguen èxit acadèmic.

Quins són els nostres 
objectius?
- Facilitar la integració a l’institut dels nous 
alumnes.
- Afavorir l’èxit acadèmic i personal de tot 
l’alumnat.
-- Desenvolupar la intel·ligència emocional.
- Millorar la convivència al centre.
- Prevenir l&#39;assetjament escolar.
- Implicar els nostres estudiants en la 
creació d&#39;un clima de benestar en 
què tots puguen aprendre i créixer com a 
persones.


