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CERCLES DE SUPORT

Entre les propostes d'ajuda entre iguals,  presentem la formulada per M. Forest  (1992) denominada
“Cercle de suport” o “Cercle d'amics”. Es va plantejar com a eina per a la inclusió escolar i, des dels
seus inicis, va tenir àmplia difusió en països anglosaxons.

Aquesta perspectiva intenta facilitar la presència i participació de l'alumnat, afavorint la contribució activa
en les relacions amb els seus iguals. El  Cercle de suport es basa en la creació d'una xarxa al voltant
d'estudiants que estan experimentant dificultats socials, una conducta taciturna o inadequada. 

Es construeix amb la implicació d'un grup, amb el compromís de promoure la interacció, l'acceptació i
suport  a qui,  en un moment determinat,  mostre dificultats per a relacionar-se amb la resta.  Atorgar
protagonisme  a  l'alumnat  permet  el  seu  desenvolupament  emocional  i  social,  creant  un  clima  de
convivència positiva. 

Aquestes xarxes de suport no solament pretenen ajudar qui estiga en situació vulnerable, sinó també
ampliar les conductes pro socials i conscienciar de la necessitat de reforçar-se i cuidar-se mútuament. 

La posada en marxa d'aquesta comunitat d'ajuda requereix de la supervisió dels adults. Aquesta es durà
a terme amb reunions setmanals de seguiment i formació. Si bé es marquen uns passos per a la seua
organització i  seguiment,  és un mètode flexible que pot utilitzar-se com un  programa general  de
centre o com un recurs per a acció tutorial.  
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Es marquen uns passos genèrics, però el seu desenvolupament estarà en funció de la dificultat de les
situacions que es presenten i dels seus participants (és aplicable en primària i secundària). 

Sempre serà necessari que siguen les persones adultes les que inicien i supervisen totes les actuacions
derivades  del  “cercle”  recolzant  els  seus  participants  i  resolent  ràpidament  les  dificultats  vagen
apareixent.

Les fases a tenir en compte són:

a. Fase 0: Coneixement d’alguna situació de relacions interpersonals inadequades. 
b. Fase 1: Crear el “cercle de suport”, en cada grup-classe o per nivells. 
c. Fase 2: En xicotet grup, treballar la situació a la qual volem ajudar. 
d. Fase 3: Reunions  setmanals  amb  el  “cercle”  per  tal  de  resoldre  dificultats,  aportar  idees,

continuar formant-se i enfortir els seus participants. 

És un procediment molt flexible tant en l'aplicació com en les situacions per a les quals s'utilitze. 

La seua finalitat principal és afavorir la inclusió i participació de tot l'alumnat amb els seus iguals en les

activitats del centre, afavorint que aquesta relació puga estendre's fóra del mateix.

És aplicable en  qualsevol escenari on puguem trobar vulnerabilitat o exclusió en algun alumne o
alumna.

Situacions freqüents són: transició a un nou centre, especialment si s'ha incorporat tardanament i
ja ha començat el curs escolar, dificultats de relació, aïllament social, alumnat amb escasses habilitats
de relació interpersonal, etc.

Revisant els objectius que es pretenen aconseguir podrem trobar múltiples ocasions en què puguem
utilitzar aquest procediment:

a. Augmentar el nivell d’acceptació i inclusió de tot l’alumnat.
b. Incrementar la cohesió social del grup.
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c. Desenvolupar competències socials i emocionals.
d. Afavorir el desenvolupament de la empatia i autoestima, promovent conductes pro socials.
e. Facilitar una major comprensió dels problemes de companys i companyes més vulnerables, les

seues necessitats emocionals i de suport. 
f. Crear  un  entorn  segur  i  amable  on  se  senten  protegits  i  responsables  d’una  convivència

amigable.
g. Donar  reconeixement  i  recursos  a  l’alumnat  que  mostra  una  major  sensibilitat  i  animar  a

qualsevol estudiant a utilitzar i desenvolupar les seues pròpies habilitats en quant a valorar i
donar suport a la resta.  

h. Fomentar les xarxes de suport per garantir la inclusió de tot l’alumnat i la millora del clima de
convivència del centre.

Com qualsevol acció d'ajuda entre iguals, els compromisos i situacions que es puguen plantejar han de
ser manejables, amb ajuda del professorat, per qualsevol estudiant del “cercle”. Quan proposem la seua
creació  hem  de  considerar  el  benefici  personal  i  educatiu  per  als  qui  participen  sense  que  les
responsabilitats que assumisquen puguen suposar circumstàncies de sobrecàrrega emocional o massa
tasques.

Nombroses recerques mostren que és una estratègia molt  satisfactòria en emprar-se amb persones
amb discapacitat  (Whitaker i  col·laboradors,  1998) i  també amb els  qui  estan aïllats socialment per
dificultats  emocionals  (timidesa,  depressió...),  per  problemes  de  comportament  (agressivitat...)  o
víctimes  d'assetjament.  S'ha  mostrat  beneficiosa  també  per  a  facilitar  la  inclusió  a  persones  amb
trastorns  de  l'espectre  autista  i  diferents  associacions  tant  espanyoles  com  d'àmbit  internacional
proposen el seu ús. 

La seua utilització sistemàtica ha mostrat que redueix significativament la victimització en persones més
vulnerables. Com subratllen Wilson i Newton (1995), igual que l'aïllament o el rebuig dels iguals poden
danyar l'autoestima; l'acceptació i l'amistat poden fomentar el desenvolupament personal, el benestar
emocional i capacitar per a contribuir en la comunitat de la qual forma part.



6

 Bustamante,  J.  (1999).  Drets  humans  en  el  ciberespai.  En Graciano González  (ed.).  Drets
Humans: La condició humana en la societat tecnològica. Madrid: Técnos. 

 Pearpoint, J. y Forest, M. (1992). Foreword. In: S. Stainbach, & W. Stainbach, (Eds.). Curriculum
Considerations  in  Inclusive  Classrooms.  Facilitating  Learning  for  All  Students,  (pp.  XV-XVIII).
Baltimore: Paul Brookes.

 Taylor,  G.  (1996)  Creating  a  circle  of  friends:  A  case  study.  En  Cowie  y  Sharp  (eds)  Peer
Counselling in Schools. Londres: David Fulton Publishers 

 Snow,  J.  y  Forest,  M.  (1987):  «Circles»,  en  M.  FOREST  (ed.):  More  education  integration,
Downsviewe (Ontario): G. Allan Roeher Institute. 

 Sullivan, K. (2000). The antibullying Handbook. Oxford: Oxford University Press
 Wilson,  D.  Y  Newton,  C.  (1995)  Circle  of  friends.  Peer  Counselling  Network.  London.

Roehampton Institute. Issue 2, Oct. Pp.3-5 
 Winterman,  K.  (2011).  Inclusive  Classrooms:  Achieving  Success  for  All  Students.  Mineapolis:

University of Minnesota, Institute on Community Integration.

Webgrafia

https://inclusive-solutions.com/circles/circle-of-friends/ 

http://www.friendshipcircle.org/blog/2012/01/11/circle-of-friends-a-type-of-person-centered-planning/

IES La Sénia de Paiporta.

https://inclusive-solutions.com/circles/circle-of-friends/
http://www.friendshipcircle.org/blog/2012/01/11/circle-of-friends-a-type-of-person-centered-planning/

	CERCLES DE SUPORT

