
SOCIOMENTORS
Ies manacor



QUI SOM?
Noltros som un grup de 15 alumnes de 2n i 3r d’eso.Rebem el nom de sociomentors. 

     Júlia Sànchez
            

Mateu Ribot

Tonina Galmés

Alícia Díaz

Clara Sànchez

Aina Morales

Ariadna Rodriguez
Llucia Pizà

Cristina Sanz

Joan Llull

Clara Isern

Aina Santandreu

Joan Hageneier

Guillem Caldentey

Llorenç Nicolau



QUÈ FEIM?

Ajudam a una millor convivència dins el centre. És a dir, si teniu algún 

problema nosaltres farem el possible per solucionar-ho junts i així tenir 

més possibilitats de fer d’aquest centre un lloc millor.

Per aconsaguir tot això, diverses persones hem estat d’acord de 

participar amb la resolució de conflictes que puguin sorgir durant 

aquest curs escolar.



EN QUE VOS PODEM AJUDAR?

Si et falta una mica d’ajuda, o penses que tu tot sol no tens la capacitat 

o la voluntat necessària per poder enfrontar el problema, no dubtis en 

acudir a nostaltres i t’ajudarem en el que calgui

Els problemes que et podem ajudar a resoldre són aquells que puguis 

tenir amb tu mateix i amb els teus companys dins l’entorn del centre.



Exemples de situacions en què et podem ajudar:

1. Si et dus malament amb algú i sempre us discutiu...
2. Si algú et fa ràbia i no saps per què i vols canviar aquesta 

situació...
3. Si una discussió per un tema poc important, està agafant un 

excessiu protagonisme i passes pena que acabi malament...
4. Si et sents totsol a classe i et costa relacionar-te amb els teus 

companys…
5. Si consideres que algú vol causar problemes en el teu grup 

d’amics del centre...



EL LOGO QUE ENS REPRESENTA:



EL NOSTRE GRUP

Ens agrada pensar que treballam en equip perquè divideix la 
feina i multiplica els resultats! 
I si no ho creus, descobreix-ho tu mateix.



I SI VOS VOLEU AFEGIR...

A través del vostre tutor o tutora vos podeu informar i es farà una 

formació durant l’horabaixa.

Recordau que per apuntar-vos heu de ser una persona honesta, 

responsable, que sàpiga escoltar per després solucionar els 

problemes...
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