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Nom de l’activitat:

Projecte de Mentoria social i educativa Sapere Aude per a joves
tutelats

Àmbit al que pertany

Social

Hores totals

100h

Nombre de places

15

Lloc on s’impartirà l’activitat:

Horari:

Data d’inici i finalització
Perfil que busquem per ser
mentors:

Al voltant de centres residencials de Girona Ciutat, Salt, Sils,
Sant Feliu de Guíxols (el mentor decideix quina localització li va
més bé)
Les sessions de mentoria estan pensades per dur-se a terme 1
dia a la setmana a la tarda, després de l’escola dels joves
tutelats (a partir de les 17h) o els caps de setmana (a decidir
entre el mentor i el jove de forma flexible) en el mateix centre
residencial on viuen els joves o a la zona urbana amb un a
durada d’entre 2-2,5 h
Setembre 2017- Juny 2018
Formació de 12 hores al Juny
 Homes i dones 18 anys en endavant
 Amb interès i compromís de participar en una iniciativa de
mentoria de 9 mesos a joves tutelats en el marc específic
d’un projecte europeu.
 Perfils variats: Titulats/graduats en educació, magisteri,
psicopedagogia, professors jubilats, estudiants universitaris
de qualsevol matèria i altres professionals
 Persones
empàtiques,
sociables,
dinàmiques
i
comunicatives, motivades per acompanyar a un/a jove en el
seu procés de millora acadèmica i inclusió social
 Interessats en participar en un projecte d’abast i impacte
Europeu

Termini d’inscripció

15 Maig 2017

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Està comprovat que molt sovint, els joves tutelats tenen pitjors resultats escolars que la resta
d’estudiants. Aquest fet contribueix a augmentar el risc d’exclusió social i les dificultats en les seves
trajectòries vitals.
Sapere Aude és un projecte de mentoria social adreçat a nens i joves de 12 a 17 anys tutelats pel
sistema de protecció infantil i centrat en sessions d’acompanyament social i reforç escolar a aquests
joves per part de mentors que s’emmarca dins un projecte Europeu on participa la Fundació
Plataforma Educativa, la UdG (Catalunya) i entitats sòcies d’Alemanya, Àustria, França i Croàcia .
El projecte és una prova pilot de mentoria d’una durada d’un any escolar (9 mesos, entre setembre
2017 i juny 2018) i replicat en els països socis. Durant el projecte es mesurarà l’impacte de l’acció
de mentoria a partir dels indicadors establerts conjuntament amb el Grup de Recerca Infància,
Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida del Departament de Psicologia de la UdG.

QUÈ BUSQUEM?
Mentors que acompanyin i guiïn a un/a jove tutelat/da a millorar els seus resultats escolars a través
de tasques informals de creació de vincle personal, activitats de descoberta competencial, l’ampliació
de la xarxa social i coneixement del mercat laboral.
Les tasques han d’estar orientades a millorar l’interès i motivació dels joves vers els seus estudis i la
reflexió sobre el seu futur (que volen ser de grans), motivar -los a conèixer coses noves més enllà de la
seva realitat... Sota aquest enfocament, les activitats del mentor són molt variades: poden anar des
del reforç escolar puntual, sortides a museus, cinema, passejades pel parc, xerrada en una cafeteria,
visites... Tot això en un context distès, relaxat, informal i amigable.
Les sessions de mentoria estan pensades per realitzar-se una vegada a la setmana, generalment a les
tardes un cop acabada l’escola (a partir de les 17h) o els caps de setmana (a decidir entre el mentor i
el jove de forma flexible) i amb una durada d’entre 2 -2,5h i es poden realitzar als propis centres
residencials però també en els centres urbans i rodalies on estan els centres de forma flexible i
convinguda entre el jove i el mentor.

TASQUES A REALITZAR PER PART DEL MENTOR
El/La mentor/a:
☐ S’entrevistarà amb l’equip de Plataforma Educativa per tal de conèixer les seves motivacions,
informar-los sobre el projecte i encaixar els seu perfil amb el del /la jove
☐ Rebrà una formació inicial de 12 hores sobre mentoria i treball amb infància i joventut tutelada .
Dates encara a concretar. A finals de maig/principis de juny 2017.
☐ Se’l presentarà al centre residencial i al referent escolar dels joves
☐ Tindrà un referent tècnic dins de la Fundació Plataforma Educativa que farà el seguiment del
projecte
☐ Ha de mantenir el compromís de participar en el projecte de mentoria durant 9 mesos (Setembre
2017- Juny 2018)
☐ Oportunitat de conèixer de primera mà i estar involucrat en els resultats del projecte Europeu
☐ Al final del projecte l’estudiant rebrà una acreditació específica de particip ació en el projecte
Europeu

☐ L’estudiant tindrà la possibilitat de crear un vincle i conèixer una persona jove amb una realitat i
entorn diferent a través d’un procés d’aprenentatge mutu .

