PROGRAMA XERPA
MENTORIA ENTRE IGUALS
Teresa Terrades
“L’exemple és la lliçó que tots els homes poden llegir”. Morris
West

PROGRAMA
XERPA.
Els xerpes són aquelles

Programa d’acompanyament i suport entre alumnes

persones que ens

Inspirat en el model de l’Aprenentatge Servei i el coaching
educatiu.

acompanyen a fer el cim. La
seva experiència , el

Objectius principals:
•

•

Donar suport emocional i acadèmic a aquells
alumnes de 1r d’ESO amb més dificultats en el seu
rendiment escolar, per part dels alumnes més grans i
amb més experiència. Ells són els seus xerpes.
Formar als xerpes per tal que puguin exercir amb èxit
aquest rol d’acompanyament i orientació.

coneixement del terreny i la
confiança en allò que fan ,
ens serveixen d’exemple per
a aconseguir les nostres fites.
Els xerpes no només són a les

o

o

o

Proporcionar eines als alumnes xerpes per a
ajudar a descobrir les fortaleses i capacitats
de cada alumne de primer
i poder-les
desenvolupar al màxim.
Treballar des la idea de la millora contínua. Tot
s’aconsegueix a base d’esforç i entrenament.
Els xerpes són exemple i model.
Observar la motivació en relació als estudis, les
actituds i comportaments que hi van
relacionats, i dur a terme un pla de millora
dels nois i noies acompanyats.

muntanyes. També n’hi ha a
prop nostre. Els descobrim
entre aquelles persones que
saben escoltar-nos, orientarnos i assessorar-nos des de la
seva pròpia vivència.
A l’Institut , els trobem entre
aquells companys més grans

•

Rebre el feedback dels alumnes acompanyats i les
seves famílies.

que ens ajuden a millorar en
el nostre autoconeixement,

1

les nostres relacions i en els
estudis.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA:
FORMACIÓ DELS XERPES DE 1R DE
BATXILLERAT:

Els nois i noies de Primer de Batxillerat que participen en el programa reben
formació per tal de poder fer un bon acompanyament: Eines per a
l’autoconeixement i les xarxes de relació personals, la regulació emocional, les
habilitats socials i comunicatives , la descoberta vocacional i motivacional,
formen l’eix sobre el qual s’estructura aquesta formació. D’aquest eix en
depèn en bona part, el posicionament dels nois i noies envers els estudis.

La formació sobre aquests temes es fa de manera vivencial, experimentant allò
que després posaran en pràctica amb els seus companys tutelats. Serà des de
la seva pròpia observació que descobriran aquells aspectes personals
susceptibles de ser exemple i model per als nois i noies de primer d’ESO.
És important que la tasca dels xerpes pugui ser valorada dins el seu currículum
acadèmic. Es treballen competències que hi són presents.
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PLA DE FORMACIÓ PER SESSIONS:

1ª sessió

•
•
•

Definim el concepte: Qui és i què fa un xerpa a l’Institut.
L’autoconeixement (fortaleses i debilitats) i la regulació emocional
La nostra xarxa de relacions. Com incideixen en els meus estudis.

2ª sessió

•

Com em posiciono davant els estudis (motivació). Experiències
d’èxit i experiències frustrants.
Com ens en sortim: l’entrenament de l’esforç. “No tots millorem
igual, però tots millorem”.

•

3ªsessió

•

•

4ªsessió

•

Quines habilitats ha de desenvolupar un xerpa:
o L’empatia
o L’assertivitat
o La resiliència
o L’escolta activa
Com es pot acompanyar a un company de 1er:
o El modelatge a través de l’exemple

Com farem de xerpes a l’Institut:
o Primera trobada: Definició de l’objectiu. “Tu què necessites
de mi?”
o Carta de compromís
o Fases de treball i fitxes de seguiment
o Avaluació dels resultats
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