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SOCIESCOLA

El programa Sociescola, és una senzilla eina informàtica de fàcil aplicació que pretén ajudar a comprendre i a
millorar el clima de l'aula mitjançant l'anàlisi sociomètrica de les relacions entre iguals, com per exemple la
cohesió, la popularitat, l'aïllament o la jerarquia del grup, obtenint un mapa socioafectiu de l'aula i establint una
guia d'actuació.
Aquest programa està dirigit preferentment a alumnat entre cinquè de Primària i quart d'ESO i es gestionarà a partir
del PAT (pla d'acció tutorial) i pot ser molt útil per al pla de transició entre etapes.
El programa permet obtindre informació precisa sobre l'estructura relacional dels grups d'alumnes del centre i
l'avaluació dels grups de classe per tal d'analitzar les relacions d'amistat, fomentar el desenvolupament de
conductes prosocials, així com la detecció de situacions conflictives i de dinàmiques socials negatives que es
produeixen entre l'alumnat (assetjament, aïllament, lideratges negatius). Aquest programa proposa una visió general
que facilita l’aplicació primerenca d’una sèrie de pautes per a la millor actuació.
En general, ofereix dades a la persona encarregada per a obtindre conclusions que faciliten aconseguir una millora
de la convivència escolar en les aules, tot permetent la possibilitat de l'aplicació primerenca d'una sèrie de pautes
per a la seua prevenció i tractament (a través de l'ajuda entre iguals, formació de grups reduïts dins del propi curs o
d'un curs al següent, aprenentatge cooperatiu...). La persona responsable d’interpretar el test haurà de conéixer en
profunditat el grup i es recomana que siga el tutor o tutora del grup.
La ferramenta posseeix unes característiques similars a projectes com KIVA desenvolupat a Finlàndia o el projecte
TRAILS desenvolupat a Holanda. Tots basats en un procediment de recollida en línia de dades sobre diverses
variables relacionades amb la convivència escolar.
En resum, el programa:
 Localitza a l’alumnat més prosocial i a aquell que es pot trobar en situació de risc i que pot
presentar dificultats socioemocionals.
 Analitza les relacions interpersonals i els rols de l’alumnat dels grups a través de l’aplicació d’un
sociograma.
 Visualitza de forma clara i ràpida el mapa social del grup, ja que ajuda al responsable de la classe a
la possible formació de grups heterogenis i de grups equilibrats per treballar de forma cooperativa.
 Realitza una detecció primerenca i avançada de situacions d’assetjament escolar i ciberassetjament.
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Amb aquest qüestionari en línia, l'alumnat respon a preguntes com ara: «Selecciona els noms dels companys i les
companyes de classe que són més amables, respectuosos/es i que ajuden els altres» «Amb qui t'ajuntes
habitualment?», «Selecciona (si n’hi ha) els noms dels i de les alumnes de classe que no vols com a companys i
companyes de taula”, “A algun company o companya, li peguen o maltracten físicament?”, “L’aïllen, rebutgen i/o
parlen malament d'ell o d’ella?” Amb les respostes donades, el programa crea un mapa social de classe en què
veurem les relacions òptimes per als agrupaments i els possibles casos d'assetjament o aïllament escolar.
Cada estudiant es representa amb una icona, i, a partir de les respostes donades, es generen els subgrups formats a
l'aula. Detecta també els i les alumnes que pateixen aïllament o rebuig. Aquells que es troben separats són els
susceptibles de patir assetjament escolar. Es tracta que els centres puguen intervindre a partir d'aquest mapa, tant en
els casos de detecció primerenca com en els ja establits.
Per tal d’aprofitar al màxim la potencialitat del programa, les persones responsables d’interpretar el test hauran de
conéixer en profunditat el grup.
L’eina es pot emprar al llarg de tot el curs. També podrien establir-se, per exemple, uns protocols per fer-ho de
forma sistemàtica, tant a partir d’un mes de l’inici de les classes com a principi del tercer, cosa que ens permetria
fer un seguiment i una valoració al llarg del temps de la situació del grup. Encara que això és solament una
possibilitat.
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Per accedir-hi com a responsable del centre, i poder crear els diferents grups.
1.- S'accedeix a la web www.sociescuela.es
2.-Es prem sobre el botó «Registrar-se», al quadre de professores i professors.

3.- Es lligen i s'accepten les condicions d'accés i d’utilització.
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4.- Es completen 6 camps d'un formulari on s'inclou el correu electrònic del centre i es torna a clicar al botó
«registrar-se». A continuació, el sistema envia automàticament un correu electrònic al correu @gva/@edu.gva

5.- Es rep el correu amb un enllaç que, quan es llig i es clica, confirma el registre.
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6.- La persona encarregada de la gestió del programa en el centre va creant els grups necessaris. Posa la codificació
que creu convenient o prèviament acordada. A la foto inferior es pot veure l'opció de nomenar per inicials de la
idiosincràsia del grup (-DI-, de directors/as) o per codi de nivell i grup (5A, 5B, 5C, 6A...).
S'hi introdueixen les dades de l’alumnat del grup a cada graella, (nom i cognom, nom i inicial del cognom...)
Aquestes dades es poden enganxar d’un full de càlcul o escriure-les directament. Quan guardem, el programa
assigna un codi al grup. Aquest codi serà el que ha d'introduir l'alumnat per a realitzar el test. És únic i el mateix
per a tot l’alumnat del grup classe (o subclasse).
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1.- La persona responsable d'utilitzar l'eina o de la tutoria, explicarà l'objectiu del test a l'alumnat i els
proporcionarà el codi. Estarà atenta per a poder solucionar els possibles dubtes plantejats.
Es recomana que estiguen a la sala dues o tres persones (responsable de la tutoria, de l’eina i alguna més en cas
que les anteriors no tinguen domini en el maneig de les TIC per a qualsevol incidència tècnica o tinguen alumnat
que ho necessite. Igualment, la coordinació amb l’equip psicopedagògic del centre és molt necessària. Una altra
opció es desdoblar el grup en funció dels ordinadors disponibles, d’aquesta manera s’assegura la privacitat a l’hora
de fer el test i la millor atenció a l’alumnat.

2.- Una vegada que han fet tots els alumnes el test, es bloqueja clicant el cadenat (i es clica a «emetre informe»). Al
quadre inferior es pot seleccionar el test realitzat i generar-ho clicant el cercle amb la fletxa (informe). És important
remarcar que aquest procés és reversible i permet tornar a fer un test, eliminar tests amb errades o escriure les dades
d’alumnat absent.
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3.- L’informe generat ens permet una visió general del grup i unes informacions molt valuoses per tal d’orientar les
actuacions necessàries.
Ens ofereix:
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3.1.- Informe amb sociograma
Una situació general on mostra tant l’ambient del grup com l’alumnat més proactiu, amb risc d’exclusió o, fins i
tot, possibles situacions d’assetjament. Per fer més senzilla aquesta tasca, envolta l’alumnat amb un marc verd
(prosocial) o groc (risc). El grossor del quadre indica la potència de la seua característica.
Parla de l'ambient en el grup amb aspectes com: Com et sents en la teua classe?, Tens amics/as en la teua classe?,
Hi ha conflictes entre companys de classe?, Hi ha tranquil·litat i ordre per a donar la classe?. També detecta
l’alumnat més proactiu i/o amb risc de patir assetjament. Ofereix, donat el cas, un informe que inclou aspectes com
el percentil d’assetjament, les conductes manifestades pels testimonis, la seua situació social dins del grup, els
motius manifestats i l’actitud de la persona afectada.

3.2.- Sociograma interactiu
Apareix el conjunt de l’alumnat amb les agrupacions proposades i les eleccions recíproques d’ajuntar-se o de no
fer-ho. També els valors d’autoestima de l’alumnat que ha fet el test mitjançant un cercle amb un color.
La cohesió del grup, es refereix al nivell en què els membres d'un grup es troben relacionats Així, un grup
cohesionat presenta un major nombre d'estudiants que diuen que són amics entre ells. El càlcul numèric de la
cohesió es realitza dividint el nombre de nominacions positives emesa pels alumnes d'una classe (amistat, ajuntarse amb, etc) pel nombre total de possibles nominacions positives del grup. Un altre aspecte rellevant per observar
dins dels grups és si es troben segregats per gènere o bé si els xics i xiques es troben barrejats.
Els següents models mostren tres tipus de grups: un grup amb alta cohesió, un altre amb cohesió mitjana i finalment
un amb cohesió baixa. Cap dels tres té una distribució equitativa respecte al gènere.

Cohesió baixa

Cohesió mitjana

Cohesió elevada
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3.3.- Grups heterogenis
Amb els resultats obtinguts ens ofereix una agrupació òptima recomanada que pot ser modificada de forma molt
senzilla per la persona responsable del grup. Ofereix documentació i materials web per a implementar
l'aprenentatge cooperatiu en l'aula, recursos sobre metodologies actives, primers passos en l'aprenentatge basat en
projectes o activitats grupals per a dinamitzar l'aula
3.4.- Intervenció front a l’assetjament.
Ens enllaça a recursos web amb indicacions de possibles intervencions en casos d’assetjament escolar.
3.5.-Crear usuari i contrasenya per a la persona responsable del grup.
Aquest codi generat permet interactuar directament amb el grup assignat sense tindre accés a la resta de grups del
centre.
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Aquest programa permet una identificació inicial i molt ràpida de la situació del grup. No obstant, els resultats
obtinguts, precisen d'una triangulació amb altres instruments (entrevistes individualitzades, observació directa del
grup per diferents persones que el tracten, reunions amb l’equip docent, treball amb el gabinet psicopedagògic...)
per tal d’obtindre diferents punts de vista i generar entre tots accions i mesures que ajuden a la millor gestió del
clima de l’aula i complementar positivament tot el necessari treball d'acció tutorial.
Tal com s’ha indicat, és una eina dirigida a alumnat entre 5é de primària i 4 t de ESO. No obstant, en cas que es
considere convenient, pot utilitzar-se també amb grups de cursos inferiors, sempre realitzant determinades
adaptacions per tal d’aconseguir-ne la total comprensió (grups reduïts, ajudes...).

