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La resiliència i la vinculació afectiva en l’acció tutorial 
 

 
 
Aspectes més rellevants del projecte 
 
“Escolta’m” és un projecte que s’estructura en l’àmbit de la intervenció 
educativa de l’acció tutorial, i parteix de quatre eixos vertebradors que li donen 
sentit. 
 
El darrer segle hi ha hagut un interès creixent per entendre l’infant com a 
subjecte de dret i de protecció per part de la societat, amb competències i 
capacitat per a manifestar-se. D’aquí neix la Declaració de Ginebra (1923), la 
Carta de la infància (1942) i la Declaració universal dels drets de l’infant (1959), 
però és en la Convenció sobre els drets de l’infant (1989) quan s’incorpora el 
concepte de millora de la qualitat de vida dels nens des de l’equitat, la promoció 
i la prevenció. 
 
Seguint aquestes directrius, la prevenció primària és un dels eixos 
vertebradors d’aquesta recerca. Prevenció que situem dins d’un pla 
d’intervenció educativa tutorial, d’un procés d’acompanyament que permeti 
als infants de parvulari poder orientar el seu comportament de manera positiva i 
amb millors capacitats per poder gaudir de les primeres experiències escolars i 
d’aprenentatge, desenvolupant habilitats de comunicació i de relació entre el 
tutor i entre iguals. 
 
El següent eix tranversal postula cap a una escola inclusiva basada en 
l’educabilitat de tots els infants, on tothom pot progressar, siguin quines siguin 
les seves dificultats derivades de condicionaments socials, culturals i psíquics, 
entre d’altres. 
 
Giner (2007), seguint l’argumentació de T.Booth, addueix que construir una es-
cola inclusiva suposa pensar en com respondre a les necessitats de qualsevol 
alumne en tres direccions: 
 
a) Reduint l’exclusió i augmentant la participació de tothom: alumnat, profes-
sorat i pares, en particular dels col·lectius amb més risc. 
b) Desenvolupant contextos i creant oportunitats per tal que tots puguin apren-
dre, perquè tothom se senti valorat de la mateixa manera. 
c) Atribuint valors a l’acció (drets, respecte, valoració, participació, aconseguir 
fites valuoses, etc.). 
 
Com  afirma  Tedesco (2005), “l’objectiu de  viure  junts  constitueix  un  objec-
tiu d’aprenentatge i un objectiu de política educativa”. Aquest projecte parteix 
d’un entorn d’aprenentatge i de progrés personal que inclou tots els alumnes. 
 
Un altre eix del projecte radica en el fet de veure els nens d’una manera més 
àmplia que el mateix concepte d’alumne. Per tant, volem atendre no només 
l’alumne, sinó també la persona, a partir de l’escolta i l’atenció a l’expressivitat 
de l’infant. 
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Orientem el nostre treball prioritàriament a l’atenció dels infants que presen-
ten o puguin ser susceptibles de presentar probleme s de conducta i/o 
barreres que incideixen en l’aprenentatge. 
 
El darrer eix es fonamenta a donar suport al tutor i a l’equip docent del cicle 
d’educació infantil . El projecte ofereix al tutor un espai i un temps programat 
per treballar de manera tranquil·la i amb profunditat la relació tutorial envers 
l’alumnat. Proposa activitats educatives d’interacció positiva amb tots els infants 
de la seva classe i, en especial, amb els que mostren mancances respecte a la 
seva capacitat de comunicació i de relació social. 
 
La base d’aquest projecte se centra a desenvolupar factors promotors que 
generin actituds positives en els infants a partir del treball conjunt amb el 
tutor o tutora, a través d’una bona vinculació afec tiva i creadora de 
resiliència, entenent el terme de resiliència com la “capacitat d’una persona 
per desenvolupar-se de manera òptima, tot i la presència de condicions de vida 
difícils”. S’aborda des dels propis recursos personals i es fonamenta a través 
de la interacció entre les persones. 
 
La resiliència 
 
El terme resiliència ve de la física (de resilio, que significa rebotar, resistència a 
un cop, recuperar la forma originària). Es refereix a la capacitat dels materials a 
tornar a la seva forma quan són forçats a deformar-se. 
 
Les ciències humanes utilitzen aquesta metàfora per descriure fenòmens 
observats en persones que, a pesar de viure en condicions d’adversitat, són 
capaces de desenvolupar conductes que els possibiliten tenir una bona qualitat 
de vida.  
 
Definicions de la paraula resiliència proposades per diversos autors 
 
“L’habilitat per ressorgir de l’adversitat, adaptar-se, recuperar-se i accedir a una 
vida significativa i productiva” (ICCB, Institue on Child Resilience and family, 
1994). 
 
“La resiliència és la capacitat de l’ésser humà per enfrontar-se a les adversitats 
de la vida, aprendre d’elles, superar-les i, fins i tot, ser transformats per elles” 
(Grotberg,1995). 
 
“És un procés dinàmic que té com a resultat l’adaptació positiva en contextos 
de gran adversitat” (Luthar i altres 2000).   
 
“La resiliència és la capacitat d’una persona o d’un grup per desenvolupar-se 
bé, per seguir projectant-se en el futur tot i vivint esdeveniments 
desestabilitzadors, 
condicions de vida difícils i traumes de vegades greus” (Manciaux, 
Vanistendael, Lecomte i Cyrulnik, 2003). 
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“La resiliència, més que un concepte, és un domini d’investigacions sobre els 
processos que han permès un desenvolupament normal a subjectes amb risc 
d’exclusió social, procedents de zones carenciades i de famílies 
multiproblemàtiques” (Uriarte ,2006). És un concepte que neix de la constatació 
que hi ha persones que resisteixen més bé les incerteses, les situacions difícils 
de la vida. 
 
Actituds des de l’escola que possibiliten la promoció de la resiliència a la 
infància 
 
• Establir una relació de persona a persona amb els infants. 
• Descobrir en cada persona aspectes positius. 
• Ser capaç de posar-se al lloc de l’altre. Per comprendre els seus punts de 

vista, les seves actituds, les seves accions. 
• Predicar amb l’exemple, adoptant actituds de respecte, solidaritat i 

comprensió amb els infants. 
• La humiliació, el ridícul, la desvalorització i la indiferència afecten 

negativament la imatge i la confiança que el nen/a té d’ ell /a mateix. 
• Tenir en compte les necessitats, les dificultats i les expectatives de cada 

infant, ja que aquestes són distintes. 
• Estimular el desenvolupament de les capacitats d’escoltar, d’expressió 

verbal i no verbal, i de la comunicació en general. 
• Posar límits, comportaments tranquil·litzadors i observacions verbals per 

ajudar els infants. 
• Desenvolupar comportaments conseqüents que transmetin valors i normes, 
incloent-hi factors de resiliència. 
 
El desenvolupament d’aquestes actituds ens permeten fer una reflexió sobre si 
l’escola pot desenvolupar tot el seu potencial i els recursos que té a l’abast per 
aconseguir una comunitat educativa inclusiva, en què s’enforteixi la capacitat 
interna de cada persona per superar les situacions difícils que li toca o li tocarà 
viure. Això requereix pensar en termes de resiliència. 
 
 
Objectius generals  
 
• Donar algunes respostes educatives als problemes de conducta i/o 

d’aprenentatge dels alumnes de parvulari amb situacions generadores de 
risc d’exclusió social a través d’una acció tutorial amb un format més íntim i 
acollidor, que ajudi a crear vincles afectius i resilients entre tutor i infant. 

• Oferir espais de treball compartit amb els tutors. 
• Aprofitar els treballs teòrics i de metodologia fets en l’àmbit de les 

perspectives participatives, per desenvolupar un canvi de mirada respecte a 
les tasques tutorials i millorar les accions que s’hi duen a terme. 

 
 
 
Objectius concrets/específics 
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• Crear i estructurar espais de relació i comunicació formals i informals entre 
tutor i infants que afavoreixin altres maneres de relacionar-se i altres formes 
de complicitat i d’empatia mútua. 

• Fer una mirada als alumnes més enllà de les conductes que mostren: 
comportaments desadaptats, trastorns de conducta, retards en els 
aprenentatges escolars, etc. 

• Fer emergir en els infants factors de resiliència. 
• Desenvolupar habilitats de comunicació i relació entre iguals. 
• Proporcionar a tots els infants del grup classe un bon clima emocional 

d’aula i la motivació per voler aprendre i treballar a l’escola. 
• Proporcionar eines de treball i de reflexió al professorat  
 
Aspectes generals a desenvolupar i resultats proposats: 
 
• Fer a l’escola un projecte comú que inviti a la reflexió sobre el significat, el 

valor i la pràctica d’una acció tutorial resilient. 
• Centrar la mirada en els elements que afavoreixen el progrés dels infants  

més que en les causes dels seus problemes. 
• Que el tutor disposi de més temps i de qualitat per treballar amb 

aprofundiment i tranquil·litat l’acció tutorial envers els infants dels seu grup 
classe. 

• Aconseguir una millor vinculació afectiva entre tutors i alumnes i entre els 
mateixos alumnes. 

• Fer més incidència en la identificació dels recursos de la mateixa persona i 
el seu entorn. 

• Donar respostes educatives als nens i nenes per promoure factors 
protectors que els facin créixer una autoimatge positiva i que minvin els 
problemes de conducta i les barreres a l’aprenentatge. 

• Promoure activitats educatives d’interacció positiva amb tots els nens, en 
especial amb els que mostren mancances respecte a la seva capacitat de 
comunicació i relació social a partir de la solidaritat, de la resolució de 
conflictes a través del diàleg, del respecte a les diferències individuals, 
d’una millor cohesió social, i en la cooperació en les pràctiques educatives. 

• Millorar les relacions entre el professorat, l’alumnat i les seves famílies. 
 
El projecte s’ha adreçat a l’etapa d’educació infantil del CEIP La Jota de Badia 
del Vallès, centre d’acció educativa preferent. 
 
Aquesta recerca educativa està orientada a la recerca d’estratègies que 
permetin una millora de la pràctica educativa, en base a una 
complementarietat metodològica . Com argumenta Batolleu-me (2000)9 “amb 
l’afany de comprendre més profundament els fenòmens educatius des del punt 
de vista dels participants, aprofundir amb els processos, més que centrar-se 
em els resultats, il·luminar des de diverses perspectives un mateix problema, 
per tal d’evitar-ne esbiaixo amb l’enfocament i amb la interpretació. Avançar 
amb visions més amplies i contextualitzades dels temes, articular l’avaluació 
del diagnòstic i la intervenció amb un mateix procés; o aspirar a alguna 
generalització dels resultats obtinguts amb treballs qualitatius, complementant-
los amb mètodes quantitatius “. 
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La recerca vol ser una eina per a poder comprendre les interrelacions de les 
persones (infants i mestres i mestres amb mestres) en el context del centre 
educatiu, així com desenvolupar estratègies d’intervenció i pràctiques dirigides 
a la prevenció del fracàs escolar i a promoure qualitat de vida a l’escola. 
 
Per tal de poder aconseguir els nostres propòsits hem ressaltat aquests 
aspectes: 
 
1. Promoure un paper igualitari entre la persona responsable de la recerca i els 
participants. “Implicant activament al grup de treball, assumint una gran varietat 
de responsabilitats” (Alcàsser, Ais, Cablen y Sures, 1998). 
2. Fomentar relacions de col·laboració. “Per tal de gestionar i afrontar millor els 
reptes i/o problemes“ Ell et al. (2003). Des d’una treball de col·laboració entre 
iguals. 
3. Assegurar la veu dels col·lectius més vulnerables. “Amb un llenguatge comú, 
per compartir i difondre la informació, compartir i ampliar coneixements“ (Bravor 
y Respon, 2001). 
4. Ressaltar i incrementar la fortalesa del propi grup. Desenvolupant identitats 
d’autogestió individuals, participar en la presa de decisions, a partir d’un 
compromís responsable i ètic de tots els participants. 
 
Explicació del treball desenvolupat .  
 
En primer lloc hem volgut generar un canvi d’actitud, l’estudi de la resiliència 
ens podia propiciar un canvi de filosofia que ens permetés allunyar-nos una 
mica del model mèdic del desenvolupament humà basat en la patologia i 
apropar-nos a un model projectiu basat en el benestar. Bernat (1991) arriba a la 
conclusió que tot individu té una capacitat per a la resiliència que ha de ser 
reconeguda. 
 
Des d’aquest punt de vista hem valorat l’ambient escolar com a crucial, per a 
promoure reaccions resilients amb els infants, a partir del dia a dia, a tota hora, 
davant de les circumstàncies immediates, comptant especialment amb el 
recolzament del nou format didàctic de la classe petita. Oferint sempre als 
infants respostes educatives per a desenvolupar resiliències internes per poder 
superar algunes de les seves dificultats. Potenciant els factors promotors que 
ajudin a millorar les seves capacitats d’iniciativa, d’independència, d’intromissió, 
de relació, de bon humor, de creativitat i de moralitat. 
 
D’aquesta manera hem volgut defugir de “l’afecte gueto”, dels percentatges 
desencoratjant-los sobre fracàs escolar i “d’estar estigmatitzats“. No és 
d’estranyar que investigadors com Entreson i Militen (2005), expliciten que són 
massa freqüents en molts entorns educatius frases com : “ aquest nen/a està 
condemnat al fracàs”. Massa sovint els rètols de dèficit atribuïts als alumnes es 
converteixen en profecies que es compleixen per elles mateixes. És per això 
que hem volgut canviar i millorar les nostres pròpies expectatives. 
 
Des de la nostre responsabilitat, i tenint molt clar les possibilitats i els límits del 
nostre marc d’actuació –la tutoria - hem iniciat intervencions educatives 
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destinades a promoure factors protectors tant personals com de l’entorn 
escolar. 
 
Una de les eines per vehicular aquesta proposta de canvi ha estat la que 
descriurem seguidament i que hem anomenat : la classe petita . 
 
“La classe petita” 
 
Aquest és el nom que ha anat sorgint de manera espontània als infants i a les 
mestres, respecte els espais fora de l’aula, acollidors i quotidians per fer realitat 
el projecte Escolta”m”: “Avui anirem a la classe petita amb en Gosés , el Tito, i 
la Ol-li “. Una manera senzilla d’explicar els nens que en aquet moment i en 
aquet espai petit i acollidor poden tenir més temps per explorar i expressar el 
seu mon interior, les seves vivències, les seves il·lusions i/o preocupacions, 
estimulats a través de compartir diferents jocs,contes, petites consignes o 
simplement motivats pel material que se’ls presenta. Tot això a partir d’una 
premissa significativa: sense cap tipus de pressió curricular tant pels infants 
com per a la tutor/a. 
 
Aquestes interrelacions personals de tutoria en petits grups han estat 
orientades a fiançar la bona relació tutorial iniciada amb el grup classe, lloc que 
considerem molt significatiu perquè és on es van construint les relacions i els 
estils d’ensenyament i d’aprenentatge i on la vida es conforma a partir de la 
seva quotidianitat. 
 
La classe petita ha volgut fiançar aquestes bones relacions que s’estableixen 
en el si de les aules i donar una resposta més personalitzada a les funcions 
tutorials davant la necessitat de trobar i compartir un temps i un espai, que 
faciliti el diàleg sense topalls, a través del que parlen els nens i les nenes, de la 
seva expressió (en algunes ocasions, només gestual i/o visual), sempre 
recolzats pel seu tutor/a, sense judicis previs, amb una escolta activa on cada 
nen/a pugui copsar del seu mestre/a : “tu m’importes ”. 
 
També, per poder desenvolupar en els alumnes de manera preventiva , 
resiliències internes. 
 
• Afavorint la iniciativa que de manera espontània mostra generalment el 

nen/a petit per explorar el seu entorn, perquè donant-li suport ara, quan 
sigui gran tingui més capacitat per emprendre les seves pròpies accions. 

• Estimulant una actitud d’independència, que sol ser la capacitat que es pot 
observar en els infants quan saben allunyar-se o deslligar-se de situacions 
desagradables i que els ajuda en arribar a adults a tenir més autonomia per 
apartar-se de situacions estressants externes. 

• Fomentant la intromissió, aquells petits però importants moments en que els 
infants perceben que alguna cosa està malament davant d’una situació 
ambiental determinada, una qualitat que els podrà servir quan siguin adults 
per a poder tenir una percepció més desenvolupada del que està malament 
i perquè. 
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• Potenciant l’humor i la creativitat, unes capacitats que es manifesten 
sobradament amb els nens i nenes a través del seu joc, per tal de que les 
puguin integrar de manera paulatina i serena quan siguin grans. 

• Amb aquests diàlegs de la classe petita, divertits i propers s’ha pretès 
recolzar la moralitat dels infants que es posa en evidència a través dels 
seus judicis sobre el bé i el mal, una moralitat que implica en el mon adult, 
tenir altruisme i actuar amb integritat. 

 
Hem volgut copsar i detectar si alguns infants més que d’altres necessiten 
establir relacions properes d’estima i respecte, encara que sigui “almenys amb 
un sol adult significatiu”, i observar també la manera en que expressen la 
necessitat espontània o no d’ establir relacions d’harmonia i ajuda entre iguals. 
 
Per a tots els nens i nenes del parvulari, sigui quines siguin les seves 
característiques personals, familiars, econòmiques i socials, hem volgut 
transmetre en el pensament dels mestres, en la seva actitud a les aules i en 
l’estructuració d’un espai i un temps concret una tutoria basada en la vinculació 
afectiva que els proporcioni resiliència personal i relacional. 
 
Un sentiment de vida que els procuri benestar a l’escola, des del mateix 
moment en que traspassen les seves portes, i amb especial cura d’aquells 
infants que viuen o puguin viure situacions generadores de patir risc d’exclusió 
social. 
 
Cal remarcar que les activitats proposades per estimular la comunicació i el 
diàleg s’han ajustat a l’edat evolutiva dels infants. 
 
Nivell de parvulari de tres anys, P- 3 a la classe petita 
 
Les tutores han establert una relació més de caire maternal (és el moment on la 
majoria de nens i nenes inicien l’etapa escolar). Tenint present aquesta 
situació, la tutora, ha estat al seu costat, escoltant-los, oferint un espai de 
tranquil·litat, jugant amb ells, a fi que els se sentin recolzats, i a través del joc 
individual característic d’un infant de tres anys, puguin aprendre a poc a poc el 
plaer de compartir les joguines amb els seus companys i companyes. Tot 
jugant, quan ha estat oportú la tutora els ha ajudat a reconèixer i acceptar les 
seves emocions: alegria, tristesa, por, etc. 
 
Nivell de parvulari de quatre anys, P- 4 a la classe petita 
 
Generalment és quan s’acaba l’etapa del NO, i els infants saben expressar 
verbalment allò que senten, és per això que les tutores han propiciat una 
relació que els permeti tenir present a l’altre. És a dir, proporcionar actituds que 
facilitin escoltar-se mútuament, deixar espais per a tothom per expressar els 
seus sentiments, pensaments i emocions, i saber compartir els jocs, els contes 
i materials, actituds de saber esperar, i gaudir de la relació propera amb la 
tutora i amb els altres companys i companyes. 
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Nivell de parvulari de cinc anys , P- 5 a la classe petita 
 
Els nens i nenes en aquesta edat escolar, pel fet de ser “els grans del 
parvulari”. presenten una situació òptima per estimular el creixement personal i 
acadèmic. Les tutores han motivat els seus alumnes envers un treball escolar 
cooperatiu, descartant qualsevol tipus de competitivitat, ajudant-los a escoltar-
se mútuament a partir dels seus propis interessos i opinions. S’ha prioritzat en 
tot moment el diàleg, la reflexió, i l’apropament per part de les tutores a la 
quotidianitat dels infants respecte la seves vivències personals i acadèmiques. 
  
Quan les tutores estan amb els infants en petit grup, qui es responsabilitza del 
grup classe i de fer les activitats didàctiques programades és la mestra de 
reforç.  
 
D’altra banda és un àmbit d’intervenció educativa on el tutor/a ha de tenir la 
suficient autonomia per a saber utilitzar aquest recurs tutorial de manera que 
sigui ell el que decideixi el nombre d’alumnes amb qui intervindrà, (generalment 
tres), i el material més adient (caseta de nines, contes sobre les emocions, 
seqüències temporals, capses màgiques, etc) en funció de les necessitats 
personals i del grup classe al llarg del curs escolar. L’única condició 
imprescindible és que tots els infants hi puguin participar equitativament. 
 
Aquesta experiència ha tingut com objectiu millorar les relacions de 
comunicació i estima mútua i observar de retruc, si aquest format didàctic 
tutorial ha repercutit positivament en el clima emocional de l’aula quan la tutora 
es dirigeix o interactua amb tot el grup classe. 
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