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CERCLES DE SUPORT

El  Cercle de suport va ser formulat per Forest (1992), entre altres, denominant-ho també com a
“Cercle d'amics”. Es va plantejar com una eina per a la inclusió escolar i, des dels seus inicis, va tenir
àmplia difusió en països anglosaxons. Aquest instrument es basa en el desenvolupament d'una xarxa
de recolze al voltant d'alumnat que està experimentant dificultats socials o un comportament taciturn o
inadequat sovint a causa d'una discapacitat, diferència o comportament específic i que es troben en una
situació complexa.

Si bé es marquen uns passos per a la seua organització i seguiment, és un mètode molt flexible
que pot utilitzar-se com un programa general per al centre o bé com un recurs per a l'acció tutorial. És una
eina destacada per a generar cohesió social en el grup. Es pot emprar en tot moment que el
professorat  estime  convenient,  en  observar  qualsevol  estudiant  amb  dificultats  en  les  relacions
interpersonals.  Aquesta  problemàtica  pot  ser  puntual  o  deguda  a  la  manca  de  les  competències
adequades com, per exemple,  en alumnat TEA. No hem d'oblidar que  la finalitat principal en
emprar  aquest  enfocament  és  normalitzar  i  enriquir  la  convivència  evitant
l'aïllament social.

Alguns moments especialment crítics en els quals és recomanable usar ajuda com aquesta són en els
canvis  significatius  com en  la  transició  entre  etapes  educatives  o  la  incorporació  a  un  nou  centre
escolar, entre d’altres.

La posada en marxa d'aquest tipus de procediments requereix, en totes les seues fases,
planificació i gestió per part del professorat si bé una vegada que el grup es
consolida i els comportaments es van generalitzant requereixen una menor supervisió.
Setmanalment  han  de  mantenir-se  breus  sessions  de  seguiment  i  abordar
immediatament quantes dificultats vagen apareixent.

En tot moment els membres del “cercle de suport” han d'estar i sentir-se recolzats pel professorat sense
assumir més responsabilitats que en altra proposta d'ajuda entre iguals.
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Entre les habilitats que requereixen els membres del cercle estaran: 

    ✔ La capacitat en resolució de problemes

  ✔ L'escolta activa 

  ✔ Bona capacitat d'establir relacions i especialment una disposició d'ajuda i certa maduresa personal. 

Les experiències en l'aplicació són molt  positives, no obstant açò, en cada situació poden donar-se
diferents necessitats que han de valorar-se per a desenvolupar la proposta amb les majors garanties
d'èxit per a tots. 

Aquesta perspectiva parteix dels següents supòsits: 

► Intenta facilitar la plena presència de tot l'alumnat, afavorint la participació activa en
les relacions amb els seus iguals.

► La participació activa en les relacions socials és imprescindible per a un adequat
desenvolupament personal. 

► La falta d'integració en el grup agreuja les dificultats personals i d'autoregulació que puga presentar
algun membre.

► En l'àmbit escolar hem d'atendre i recolzar tant als aprenentatges instrumentals com a les relacions
personals i la convivència.

► Des de la perspectiva inclusiva, la protecció, un entorn acollidor i el benestar emocional de tota la
comunitat escolar és un objectiu de treball explícit.

► La  creació  d'aquestes  xarxes  de  suport,  no  solament  té  com  a  finalitat  ajudar  a  companys  o
companyes en situació vulnerable, sinó ampliar les conductes pro socials en tot el grup i facilitar la presa
de consciència de la necessitat de reforçar-se i cuidar-se mútuament.
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Els objectius dels “cercles de suport” són:

A. Augmentar el nivell d'acceptació i inclusió de l'alumnat.

B. Incrementar la cohesió social del grup.

C. Desenvolupar competències socials i emocionals.

D. Afavorir el desenvolupament de l'empatia i autoestima, promovent conductes pro socials.

E. Facilitar  una major  comprensió  dels  problemes dels  seus iguals  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-ho a
utilitzar i desenvolupar les seues pròpies habilitats quant a valorar i recolzar als altres. 

H. Fomentar les xarxes de suport amb la finalitat de garantir la inclusió de tot l'alumnat i la millora
del clima de convivència del centre.

Si bé es marquen uns passos genèrics, la profunditat en el seu desenvolupament estarà en funció de
les  situacions que vulguem abordar.  Serà  necessari  que siguen persones adultes  els  que inicien i
supervisen les actuacions derivades del  “cercle” recolzant als seus participants i resolent ràpidament
quantes  dificultats  vagen  apareixent.   Quan  observem que  amb algun  estudiant  es  manifesta  una
situació de vulnerabilitat  o dificultats en les seues relacions i que un grup de suport podria resultar
beneficiós, iniciarem el grup de suport 

Les fases a tenir en compte serien:

► Fase 0: Coneixement d'alguna situació de relacions interpersonals inadequades. 

► Fase 1: Crear el “cercle o grup de suport”, bé en cada grup de classe o per nivells. 

► Fase 2: Treballar, en xicotet grup, la situació que volem recolzar. 

► Fase 3: Reunions setmanals amb el “cercle” per a resoldre dificultats, aportar idees, seguir formant-
se i enfortir als seus participants.
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1. FASE 0: CONEIXEMENT D'ALGUNA SITUACIÓ DE RELACIONS

INTERPERSONALS INADEQUADES.

Bé perquè s'haja observat alguna situació d'inadaptació al grup o vulnerabilitat entre el nostre alumnat
(o perquè la coneixem abans de la seua incorporació al nostre centre), hem de valorar la conveniència
d'engegar un “cercle de suport” o si són més adequades altres mesures. 

És beneficiós conèixer quin tipus de relacions establia l’estudiant en concret en anteriors cursos, sense
perdre la perspectiva que l'objectiu essencial és el que podem fer a partir d'aquest moment. Encara que
la gestió  principal  sol  ser  desenvolupada per  una o dues persones,  generalment  en l'acció tutorial,
caldria articular aquesta mesura en el marc de coordinació i presa de decisions establit  en  el pla de
convivència del centre.

Es mantindrà una entrevista amb l'alumne o alumna explicant-li la possibilitat de formar part d'un “cercle
de suport” per a obtenir el seu consentiment. La família sempre haurà d'estar informada i d'acord en
l'adopció d'aquestes mesures.

Amb la finalitat de valorar l'efectivitat de les actuacions és positiu comptar amb un registre que ens
permeta realitzar el seu seguiment i avaluació.

Objectius de la fase 0:

Valorar la situació d'inadaptació o vulnerabilitat.

Considerar la idoneïtat de l'inici del “cercle de suport”.

Articular aquesta actuació amb altres mesures dins del pla de convivència del 
centre.

Establir què persones realitzaren la coordinació i gestió.

Oferir ajuda a l'alumne o alumna amb dificultats i sol·licitar la seua aprovació.

Informar a les famílies, obtenir la seua autorització i establir de quina manera 
participen.

Determinar què tipus d'avaluació inicial s'estableix.

2. FASE 1: CREAR EL “CERCLE” O “GRUP DE SUPORT” 

La  persona responsable proposarà la creació d'un cercle de suport, en el grup de classe o per
nivells, que focalitzarà la seua activitat en com ajudar a qui es trobe en una situació complexa. 
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Aquesta fase és delicada, ja que podem evidenciar les dificultats que té i reforçar la imatge de
persona incapaç augmentant la seua marginació. En aquest sentit, solament plantejaríem aquesta opció
als seus iguals quan les circumstàncies a les quals al·ludim ja siguen conegudes i evidents per tothom.
Tenint consciència que la seua “diferència” requereix de la nostra ajuda.

La  proposta  no  té  per  què  presentar-se  a  un  grup  complet,  es  tracta  d'una  ajuda  entre  iguals  la
participació de les quals és voluntària. Triaríem aquells companys i companyes que considerem més
adequats (per la seua edat, maduresa, desimboltura social, etc.). 

A. Participants: Alumnat que considerem que podrien formar part del cercle. No estaria present qui
pretenem recolzar. 

B. Es tracta de presentar diferents cercles concèntrics escrivint els noms de les persones presents en la
seua vida, família, amistats i coneguts.   

Les instruccions podrien ser: 

I. Escriu en el primer cercle el nom de les persones que sempre t'han volgut i cuidat. 

II. En el  segon cercle, els teus millors
amics  i  amigues  amb els  quals  et
sents molt bé i saps que t'ajuden en
els moments dolents.

III. En el tercer cercle  companys,
companyes o amistats amb les
quals encara no tens molta
confiança, però que si et trobes en
dificultats pots demanar-los algun
favor.

IV. En  el  quart  cercle has  de  posar
alguna de les persones que t'ajuden
perquè és la seua professió.

C. Després se'ls anima a considerar a l'estudiant objectiu (l’anomenarem X) i se'ls demana que pensen
en els  seus problemes i  possible  falta  d'amics  a  causa d'aquestes  dificultats.  Considerant  com se
sentirien si no tingueren a ningú per a col·locar en els cercles segon i tercer.

D. . Se'ls sol·liciten idees de com se li podria ajudar i qui se sent capaç de fer-ho bé i està disposat a
col·laborar.
Haurà d'establir-se clarament la implicació que s'espera, els compromisos i els seus límits. Sempre hem
de cuidar que, als participants, no els supose una excessiva sobrecàrrega personal ni emocional. 
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Depenent de la maduresa dels membres del grup i de les dificultats que puguem entreveure, hem de 
considerar que, en aquesta fase o en moments posteriors, iniciem una formació bàsica en: 

✔ Habilitats d'escolta activa.

✔ Adopció de perspectives. 

✔ Resolució de problemes

Objectius de la fase I:
Proposar la creació d'un “cercle de suport”.

Que els possibles components tinguen consciència dels seus propis cercles de 

suport

Començar a establir vincles empàtics amb la situació de X

Seleccionar als components del “cercle de suport”.

Assegurar-nos que no els suposarà una sobrecàrrega excessiva

Valorar la necessitat d'iniciar una formació bàsica.

Establir pròximes reunions i delimitar el compromís dels qui participen

3. FASE II: TREBALLANT AMB EL GRUP
La  següent reunió hauria de realitzar-se  en una setmana o menys.  És important  que els  implicats
puguen haver reflexionat per a confirmar o no el seu compromís:

►  Hem de valorar si és convenient informar específicament a les famílies o si no és necessari (no ho és
si ja s’ha establit  i  aprovat  un programa general d'ajuda entre iguals i,  per tant,  coneixen les línies
generals.)
► En la reunió han de recordar-se les regles, conèixer perfectament a qui acudir si hi ha algun problema
que no saben abordar i establir el compromís de confidencialitat.
► És convenient fer una ronda de preguntes i propostes procurant que la reunió siga àgil. 
► S’analitzaran les dificultats que han observat en les interaccions de X i els punts forts.
► Després d'una pluja d'idees de tot el grup, es delimitaran els aspectes en els quals es va a intentar
ajudar a X. 

✔ Es recordarà que són “facilitadors”, el seu compromís és situar-se en el cercle 3. Ara bé, no
són responsables de la conducta de X ni el compromís de ser amics/gues íntims/es.
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✔ Escoltades les propostes del grup d'iguals, la persona que gestiona el grup haurà de donar
idees i possibles solucions davant les dificultats no resoltes. En molts moments s’haurà de reenfocar els

compromisos dels membres animant a mantenir actituds positives, però realistes.

Objectius de la fase II:
Recordar regles i compromís de confidencialitat

Focalitzar les situacions problema.

Destacar els punts forts de X.

Idees per a provar en la pràctica. 

Ajustar expectatives realistes.

Establir pròximes reunions i delimitar el compromís dels qui participen.

4. FASE III: REUNIONS SETMANALS AMB EL “CERCLE” 

Al  llarg  de  tot  el  període  d'intervenció  del  cercle  s’han  de  mantenir  reunions  setmanals  de
seguiment i les extraordinàries necessàries si sorgeix algun imprevist.

Un cop consolidat el funcionament del cercle, les trobades setmanals no solen requerir més de 20-30
minuts, però és fonamental la seua realització per a:
►Resoldre dificultats
►Aportar idees
►Seguir formant-se 
►Consolidar el grup i donar reconeixement i enfortir als seus participants.
Podem establir una ronda on es plantegen les següents qüestions:

✔ Què ha anat bé per a X aquesta setmana? Què no ha anat tan bé? 
✔ Penseu que X és conscient del que fa i del que podria fer?

 ✔ Com podem ajudar a canviar aquesta situació? 
✔ Quines estratègies podem utilitzar? 

Objectius de la fase III

Resoldre dificultats que vagen apareixent.

Mantenir el compromís del grup.

Seguir formant-se.

Reconèixer l'esforç que realitzen.

Analitzar el que funciona i el que no.
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És  convenient  realitzar  avaluacions  tant  dels  processos  seguits  com  de  l'efectivitat  i  beneficis  del
programa per a tothom que participa. Proposem utilitzar la fitxa de seguiment que incloem
o, en el seu lloc, una avaluació més qualitativa on tindríem en compte :

► A partir de les observacions inicials, detectar les millores en les interaccions i integració de 
l’alumne o alumna X amb el seu grup d'iguals.
► Procés de disseny i implantació del “cercle de suport”
► Implicació i participació dels participants en el cercle.
► Nivell de satisfacció i qualitat de les intervencions.
► Millora en les competències interpersonals i socials.

El  desenvolupament  d'un  programa  d'ajuda  entre  iguals  com  el  “cercle  de  suport”  no  beneficia
únicament  a  l'alumne  o  alumna  en  qui  focalitzem  la  intervenció,  són  tots  els  participants  els  que
s'enriqueixen amb l'experiència. 

L'ocupació  d'un  programa d'aquest  tipus  ha de ser  molt  flexible adequant-se  a  les
condicions de cada centre i l'edat i necessitats de l'alumnat. Igual que altres propostes d'ajuda entre
iguals, diferents estudis constaten que afavoreixen tant el desenvolupament de conductes empàtiques,
com a habilitats d'escolta i de resolució de problemes de forma cooperativa. Són competències que
milloren la cohesió del grup,  autoestima, el  desenvolupament moral,  en definitiva,  les competències
socials i interpersonals.
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