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Presentació
Heu pensat mai quines han estat les persones que han marcat 
la vostra vida?  Segurament, a moltes persones, ens en vindria 
de seguida alguna al cap, i ens retornarien bons records, oi? 

Això, que dit així, sembla molt senzill, és el que volem fer possible 
per a molts infants i joves que no ho tenen. Participar en un pro-
grama de mentoria és una experiència gratificant per a tothom. 
D’una banda, ofereix una excel·lent oportunitat per millorar el 
desenvolupament personal i, d’una altra, per la satisfacció que 
suposa contribuir positivament en la millora de la societat. Una 
societat que, en el seu conjunt, es beneficia quan les persones 
poden comptar amb acompanyament per sortir de situacions de 
vulnerabilitat, i així son capaces de plantejar-se nous horitzons 
de construir i  enfortir noves xarxes socials. D’aquesta manera, 
la responsabilitat social individual i el compromís social col·lec-
tiu, es reforcen.

Així començava la presentació de l’aleshores naixent Coordina-
dora de Mentoria Social, a l’acte fundacional el 12/12/2012. 
Era un moment important, culminació d’un procés que s’havia 
iniciat el 2010 amb la presentació al Parlament Europeu de la 
Carta Europea de Mentoria. En aquell moment hi havia única-
ment 4 projectes de mentoria social a Catalunya, i 2 més a la 
resta de l’Estat Espanyol. 

Aquest petit volum de projectes ens permet recordar que alesho-
res era molt estrany sentir parlar de mentoria en el sector social.  
La finalitat fundacional de la Coordinadora de Mentoria Social 
era “Volem que la mentoria esdevingui una metodologia eficaç 
per reduir la vulnerabilitat i l’exclusió d’infants i joves en situació 
de risc social”. La primera tasca, doncs, era donar a conèixer la 
metodologia. Crec que podem dir que aquest objectiu està asso-
lit. Administracions públiques, importants fundacions privades i 
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grans organitzacions socials han impulsat els darrers anys inicia-
tives vinculades a la mentoria social. 

Avui, amb la perspectiva del camí recorregut per la Coordinadora 
de Mentoria Social, m’agradaria destacar 5 fortaleses i 1 repte. 
Començaré per les fortaleses: 
 » La primera és que, amb molta generositat, hem estat capaços 

de compartir coneixement. Des dels projectes pioners, el 
projecte Referents, de Punt de Referència, amb més de 20 
anys acompanyant el jovent extutelat en la seva emancipació, 
i el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, que fa 11 
anys que afavoreix la integració cultural, social i lingüística de 
l’alumnat nouvingut, fins als actualment més de 50 projectes 
nous identificats per tot el territori.

 » La segona és que ja disposem de formacions en mentoria 
pròpies, dissenyades des del coneixement compartit i millo-
rades dia a dia a partir dels aprenentatges sorgits de l’expe-
riència dels equips tècnics dels diferents projectes. Aquestes 
formacions han facilitat i guiat la posada en marxa de nous 
projectes de mentoria. 

 » En tercer lloc, facilitem espais formatius i d’intercanvi a les 
professionals que acompanyen les relacions de mentoria. Els 
rol d’aquestes professionals és molt rellevant, ja que guien la 
construcció dels vincles de confiança necessaris perquè una 
relació de mentoria tingui un impacte positiu.

 » En quart lloc, ja podem dir que fem recerca científica per 
conèixer l’impacte de les relacions de mentoria, cercant la mi-
llora contínua. 

 » Per últim, hem creat un segell de qualitat, per avaluar la qua-
litat de la mentoria de cada projecte des del punt de vista me-
todològic.

Fins aquí, les fortaleses. Ara vull parlar del repte. I aquest no 
és altre que aconseguir que, quan un projecte s’etiqueta com 
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mentoria social, estigui realment treballant amb la metodologia 
de la mentoria, no amb altres models d’intervenció molt propers 
però que segueixen pautes de relació diferents.  Cal fer un esforç 
col·lectiu per treballar amb qualitat les relacions de mentoria.

I, sí, els hi he parlat només d’un repte. Però els he de confessar 
que, fins avui, jo encara parlava de dos reptes. El fet que Platafor-
ma Educativa publiqui “Mentoria Social: Una eina per treballar la 
cohesió i la transformació social” em deixa sense el segon. Ens 
mancava publicar allò que fem.  No és senzill sintetitzar, escriu-
re i, sobretot, fer la feina d’anàlisi necessària per poder fer una 
publicació explicant allò que fas. Per aquesta raó, celebro que 
puguem començar a disposar de publicacions pròpies. És un in-
dicador de que estem treballant amb rigor i de que comencem a 
tenir la maduresa suficient per a fer-ho. 

Fins ara havíem publicat les recerques fetes sobre els projec-
tes Referents (2009, Punt de Referència) i Rossinyol, Referents i 
Coach (2014, Universitat de Girona). 
Amb aquesta publicació es fa un salt qualitatiu: recollint publica-
cions d’especialistes d’arreu del món, presentant aspectes clau 
per a les relacions de mentoria i presentant nous projectes i ac-
cions de mentoria.  Us animo a llegir aquest llibre. Ja anuncio 
que, segurament, generarà debat i amb algunes definicions no 
hi estarem d’acord. Això és bo perquè ens permetrà parlar-ne i 
sobretot consensuar per avançar. 

Desitjo que aquest sigui el primer llibre, però no pas l’últim, so-
bre mentoria social al nostre país. Neix en una situació d’excep-
cionalitat sanitària i social en la què, paradoxalment, allò que 
sempre destaquem de les relacions de mentoria, la importància 
de tenir algú al teu costat, ha pres més rellevància que mai. Tenir 
algú amb qui compartir la incertesa i la por també és important. 
Cuidem-nos. Cuideu-vos. 

Rita Grané
Directora Punt de Referència

exPresidenta Coordinadora Mentoria Social 



8

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L



9

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

Introducció
Fa anys, en unes jornades sobre el tercer sector social vaig sentir 
un important polític català que parlava de la importància que 
les persones s’impliquessin en les problemàtiques socials de la 
comunitat on vivien. La frase que va fer servir i que utilitzo sovint 
va ser la següent:

 “La gent no es pot desentendre de la gent”. La frase apel·la a 
la solidaritat i ajuda mútua que ens podem oferir les persones, 
més enllà del nivell de cobertura social i l’exigència de polítiques 
socials públiques de qualitat. La força de la frase rau en pen-
sar que les persones hauríem de sentir-nos interpel·lades per 
les necessitats de la comunitat independentment de les obliga-
cions de l’estat o l’administració pública. D’altra banda, aquest 
plantejament també  suscita una pregunta: podem imaginar una 
societat amb un nivell de benestar i cobertura social on no fos-
sin necessàries accions de voluntariat com la mentoria social? 
Segurament si, però potser és perdria alguna cosa  en relació a 
la cohesió social. 

Totes les entitats que porten a terme projectes de mentoria so-
cial ho fan tenint molt clar que les accions que promouen no 
substitueixen la necessitats de polítiques públiques de qualitat  
Els projectes de mentoria s’entenen com un complement i un 
enriquiment  i no com un substitut  d’aquestes.  El principal valor 
afegit, després del beneficis directes que produeix sobre les per-
sones mentorades i mentores té a veure amb el valor afegit que 
aporta en relació a la cohesió social. Els projectes de mentoria 
social, quan es porten a terme amb criteris de qualitat, ens fan 
millor com a societat. Moltes de les persones que s’aproximen a 
la mentoria ho fan des d’una consciència clara de les desigual-
tats  socials existents. Aquesta consciència sovint ve acompan-
yada de diferents motivacions: la necessitat de retornar una si-
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tuació privilegiada, el record d’haver tingut mentors i mentores 
naturals a la pròpia vida,... i especialment la voluntat d’aportar 
alguna cosa que ajudi a reequilibrar aquestes desigualtats so-
cials, un sentit de deure social. Despertar aquest sentit de deure 
social i donar-hi curs ens enriqueix i ens cohesiona.

Darrerament, existeix una exigència de mesura de l’impacte de 
les polítiques públiques i els beneficis i costos de les interven-
cions socials, sovint al meu entendre en termes massa econo-
micistes. Fins i tot en aquesta exigència la mentora social també 
surt ben parada. La seva capacitat de transformació social i els 
resultats que s’aconsegueixen estan àmpliament demostrats i 
existeix una extensa literatura científica sobre els beneficis que 
aporta entre les persones participants. Es tracta doncs d’una 
pràctica validada científicament que a més és capaç d’aportar 
beneficis intangibles i difícils de mesurar.  Aquests intangibles 
tenen a veure amb el caràcter únic, obert i no dirigit de cada 
relació de mentoria, amb tot el que les persones mentores com-
parteixen de l’acció que realitzen i que contribueix a desestig-
matitzar els col.lectius als quals donen suport, i/o a engrescar 
altres persones a esdevenir mentores. 

La nostra experiència amb la mentoria social ha vingut de la mà 
del projecte Sapere Aude i després d’arribar a la tercera edició 
mantenim intacte l’entusiasme i el compromís amb aquesta 
metodologia d’intervenció social, amb ganes fins i tot d’explo-
rar nous focus i àmbits on desenvolupar-la en projectes d’inter-
venció social com Incorpora Jove, Oràculi i Arrela’t. Amb aquest 
llibre, de forma humil però rigorosa volem contribuir a la difusió 
i la divulgació de la mentoria social i la seva capacitat transfor-
madora, cohesionadora i esperançadora.

David Ruiz Álvarez 
Coordinador programes mentoria 

Fundació Resilis
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Generalitats conceptuals i definició de la 
mentoria

La mentoria es refereix a accions de diversos tipus en què exis-
teix o es dona una relació on bàsicament una o varies persones 
receptores reben coneixements, beneficis, suport o altres formes 
d’ajuda per part d’altres persones. Hi ha moltes formes en què 
es dona aquesta relació, i es considera que existeix des dels ini-
cis de la humanitat.

Autors com Bozeman i Feeney (2007) expliquen que el desen-
volupament conceptual d’allò que és la mentoria exactament i 
els seus límits s’havia deixat una mica de banda fins a temps 
recents, perquè s’ha posat el focus en la seva vessant més prag-
màtica i utilitària, ja que la mentoria ajuda a trobar respostes 
pràctiques a diverses necessitats individuals i socials. I és per 
això també que la mentoria té molts camps d’aplicació, fa re-
ferència a coses diverses i pren diferents formes segons el con-
text on es dona: es troba en l’àmbit laboral-organitzacional, en 
l’educatiu o de la formació, en ambients gremials, en variades 
interaccions quotidianes, i fins i tot en la pràctica religiosa.

Dins d’aquests ‘sistemes de mentoria’ podríem ubicar la men-
toria social, com aquell tipus de mentoria que s’aplica marca-
dament en un context o tipus de relació en què el fet educatiu 
adquireix una dimensió més social (Feu, Prieto-Flores, Planas i 
Besalú, 2013), és a dir, que a part de complir una funció edu-
cativa (multifuncional, polièdrica, plural, permanent), s’inscriu 
en factors que signifiquen una millora en la situació socioeconò-
mica i d’oportunitats de - i per a les persones mentorades. A 
l’apartat següent s’expliquen amb més detall altres qüestions 
que constitueixen la mentoria social i les seves aplicacions.

Actualment, es considera que la definició d’allò que és en gene-
ral la mentoria reflecteix diferents i variables tipus d’influències 

1.
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i fonts. La complexitat per definir aquesta categoria es deu en 
part a la influència que li ve dels seus propis marcs d’aplicació, 
en què són presents principis con l’equitat, la inclusió i la justí-
cia social. Així doncs, d’acord amb aquests àmbits d’aplicació, la 
definició de la mentoria pot variar, a més de què aquesta va can-
viant i expandint-se, el mateix que les seves pràctiques. Tot i això, 
hi ha acord en què la mentoria és en qualsevol cas relacional i 
evolutiva –és a dir, que produeix desenvolupament-, té funcions 
tant psicosocials com instrumentals, i inclou fases i transicions, 
com ja havien descrit els primers autors (p.e., Kram, 1983; Mu-
llen i Klimaitis, 2019).

EVOLUCIÓ, DIVERSITAT I TIPOLOGIA DE LA MENTORIA

En les definicions inicials o més clàssiques de la mentoria, 
aquesta s’entenia com l’aparellament d’una diada constituïda 
per un/a company/a o col·lega expert/a i un/a novell, amb una 
relació intensa que guia a la persona mentorada o ‘protegida’ 
a l’avenç de la carrera –fomentant la competència i la millora 
professional– i el desenvolupament psicosocial –en diferents 
qüestions relacionals i socioambientals. Concepció al seu torn 
arrelada en diverses teories evolutives que expliquen el desenvo-
lupament cap a l’edat adulta i al llarg de la mateixa. 

Autors com Feu i cols. (2013) proposen que la mentoria és un 
procés d’acompanyament, guiatge o suport entre dues o més 
persones, en què el mentor o mentora ajuda a la persona mento-
rada per un determinat temps en la presa de decisions, l’adquisi-
ció de coneixements o d’habilitats acadèmiques o emocionals, a 
fi d’afavorir el seu desenvolupament personal i social. Així doncs, 
doni on es doni la relació podríem dir que sempre podrem iden-
tificar aquests elements, tot i que prenguin diferents formes se-
gons el context de la relació.

1.1. 
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Els contextos en què es dona la mentoria inclouen normalment 
una relació personal-professional amb un procés educatiu, un 
context organitzacional, cultural i global, i una estratègia de re-
forma sistèmica que construeix la capacitat humana. Una men-
toria eficaç es projecta com un aprenentatge profund i equitatiu 
per ambdues parts, i té un valor transformador social (Mullen i 
Klimaitis, 2019; s’aprofundeix en aquest punt en un apartat pos-
terior). En principi, històricament, la relació entre persona men-
tora i persona mentorada no intentava fomentar l’enriquiment 
mutu o creixement per part d’ambdues parts, tot i que pogués 
ocórrer; i tenia un caire més jeràrquic de tipus persona gran/
experta—subordinada en què el primer donava consell, escolta 
activa, fomentava l’autoconfiança i el desenvolupament clara 
i explícitament, però es deixaven fora consideracions com les 
diferències ètniques, culturals, socioeconòmiques, de gènere 
o d’altres que impliquen situacions de dominació i/o poder. En 
l’actualitat, beneficis com els esmentats es mantenen, però van 
molt més enllà, sobretot en la construcció d’una relació que és 
enriquidora i de creixement per totes les parts de manera plani-
ficada i amb la consideració de moltes més variables o circum-
stàncies que la poden enriquir, limitar o influenciar.

En la recerca d’una definició estàndard de la mentoria, cal con-
siderar altres qüestions específiques com que es busca o s’am-
plia l’orientació per finalitats variables segons el tipus de relació 
interpersonal establerta: la relació pot ser, per exemple, més o 
menys formal o informal segons el context; tot i considerar-se 
sovint com una relació a llarg termini, intensa, propera i signi-
ficativa, orientada a metes i resultats; però prenent diferents 
configuracions (grupal, una-a-una). La majoria d’orientacions 
teòriques i de les persones investigadores reconeixen la unicitat 
de cada relació i alguns elements essencials com ara la con-
fiança, els valors, el respecte, l’empatia, el control i una sensació 
de pertinença i connexió. Els processos relacionals de mentoria 
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inclouen la formació (‘nurtura’) i instrucció, l’assessorament o 
consell i l’estima o l’amistat, amb persones mentores que fan de 
o serveixen com a defensores, assessores o promotores segons 
determinades finalitats (Mullen i Klimaitis, 2019). Les qualitats 
considerades idònies en una persona mentora s’especifiquen en 
el capítol següent.

Com s’ha dit, les definicions de mentoria estan en expansió, 
obrint possibilitats de noves experiències de vida. En la mentoria 
més tradicional, la funció de la mentoria en la carrera portava 
més pes; en l’actualitat, han guanyat preponderància els ele-
ments més relatius al desenvolupament psicosocial, en impul-
sar o donar suport a noves formes de relacionar-se, varietat en 
els tipus de relacions i amb un aprenentatge més dinàmic. Per 
exemple, el procés d’ ‘amigar-se’ (befriending, en anglès) a partir 
de la mentoria creix, ja que en l’actualitat es considera la men-
toria com una relació professional però que inclou cada cop més 
dimensions personals en diversos casos, i el mentor o mentora 
actua amb actitud d’ajuda i amable amb la persona o persones 
mentorades, nodrint així una relació de caire amistós i que inclou 
l’estima personal; tot i que sempre tenint cura que no es distor-
sioni cap a una amistat o perdi el seu caire mentor principal.

Com a relació canviant que és i amb fases de desenvolupament 
que la transformen qualitativament, es fa necessari esmen-
tar-les, d’acord amb la classificació més clàssica i referenciada 
proposada per Kram (1983) i sostinguda a partir de recerques 
de nombroses persones especialistes. Aquestes fases són:

 » Iniciació: Requereix prou interacció entre les parts per avaluar 
si és possible una correspondència productiva entre la perso-
na mentorada i el mentor o mentora.

 » Cultiu: És on s’exerceixen les funcions mentores a nivell edu-
catiu-professional i psicosocial més intensiva i sostinguda-
ment, amb el nivell màxim de compromís per ambdues parts.
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 » Separació: A mesura que les persones beneficiàries van ad-
quirint autonomia, competència o la finalitat de la intervenció, 
van disminuint les interaccions amb els i les mentores, can-
viant la seva naturalesa, intensitat, els rols exercits i el signifi-
cat psicològic que té per cadascú.

 » Redefinició: La relació es pot transformar en amistat ‘col·le-
gial’ (de col·legues), amb un vincle més entre iguals, suport 
mutu i contactes menys formals.

Els tipus o formes alternatives de mentoria també estenen la 
seva definició més clàssica en altres maneres. El model de Mu-
llen (2017; Mullen i Klimaitis, 2019), per exemple, identifica o 
proposa la mentoria formal, la informal, la diversa, l’electrònica, 
la co-mentoria o mentoria col·laborativa, la grupal, la cultural, la 
mentoria entre iguals i l’estructura mentora multinivell (s’expli-
quen més endavant). Aquesta extensió de formes troba suport 
per part de persones investigadores en el camp, que concorden 
en què la mentoria s’ha estès de les clàssiques diades i pro-
grames més (o només) formals i d’una sola persona mentora, 
i relacions més estàtiques que dinàmiques, cap a formes més 
variades, renovades i inspiradores. L’estudi en profunditat i es-
pecialitzat que es realitza sobre aquestes noves formes de rela-
cionar-se les beneficia igualment. 

De la mateixa manera, autors com Crow (2012) reconeixen i cri-
tiquen que el constructe mateix de ‘mentoria’ no ha sigut clar, 
perquè la recerca fins recentment no s’han ocupat de definir-la 
clarament o posar uns límits, donant per això a confusions sobre 
el que és i no. A l’hora d’estudiar les dinàmiques de la relació 
amb la finalitat de comprendre-la millor, no s’ha tendit a incloure 
les concepcions o definicions pròpies dels i les protagonistes de 
què és la mentoria. 

A nivell pràctic, sembla que la persona mentora juga diversos i 
variats rols que dificulten establir quins són els límits i funcions 
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més específiques de la mentoria; cosa que al seu torn dificulta la 
relació entre els components, podent fer-la incoherent, difícil de 
gestionar i amb expectatives poc clares. 
També s’ha de reflexionar més sobre determinades assumpcions 
sobre la mentoria que potser no han sigut prou examinades, re-
latives a qüestions com les expectatives sobre les finalitats de la 
relació, els acords que es prenen, els beneficis per als diferents 
actors i les seves motivacions pel cultiu de la relació. Les dinà-
miques en la connexió entre aquests, la seva personalitat i la 
manera de conduir-se s’han estudiat, tot i que sense considerar 
gaire que aquestes dinàmiques solen canviar al llarg del cicle de 
vida de la mentoria, amb diferents períodes i canvis d’intensitat 
(Clutterbuck i cols., a Mullen i Klimaitis, 2019).
Igualment, poc se sap sobre la intensitat i un major coneixement 
basat en la recerca sobre mentoria entre diverses disciplines. 
En síntesi, continuar explorant més profundament i aclarint els 
significats, les dinàmiques i els períodes d’intensitat d’aquesta 
relació reforçarien la seva construcció teòrica i millorarien les se-
ves aplicacions pràctiques, i les mateixes relacions de mentoria.

Les troballes sobre mentories alternatives reflecteixen una major 
diversitat de formes d’interacció a dins de formes i estructures di-
verses de mentoria. Aquests arranjaments no només suposarien 
el clàssic suport de tipus psicosocial i per a la carrera per les per-
sones mentorades, sinó que a més recolzen la seva capacitat per 
entendre la complexitat de les institucions i la cultura d’aques-
tes, i així poder moure’s i conviure dins les mateixes. Com dèiem, 
els formats clàssics de relació mentora han anat evolucionant, 
deixant de banda formes rígides o discontinuades de pensar i de 
relacionar-se, que no troben avui dia fluïdesa o satisfacció en els 
formats anteriors, permetent un major moviment o dinamisme, 
diversificació i un treball més col·laboratiu entre parts; acceptant 
a més major diversitat i diferències entre el components de la 
relació mentora pel que fa als seus orígens, cultures, formes de 
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pensar, etc. Es concep la mentoria com a estructures dinàmi-
ques, orgàniques, modelades a partir de pensaments i compor-
taments fluids, creatius i adaptatius, com relacions ‘vives’ que 
són part d’una xarxa social complexa; “configuracions dinàmi-
ques que transformen i tenen el poder de modernitzar normes i 
pràctiques” (Mullen i Klimatis, 2019; p. 6); és a dir, que tenen a 
més incidència en el propi context en que ocorren. Tot això com-
porta el qüestionament també de temes no convencionals, com 
ara el rol de la identitat cultural o les diferències socials, pel que 
fa a les relacions de mentoria que s’estableixen; al seu torn, per-
metent l’estudi de nous camps, efectes i accions relacionades 
amb la mentoria.

Els i les autores citades proposen les alternatives o tipus de re-
lacions a què ja fèiem referència; partint de la literatura científi-
ca (empírica) sobre mentoria educativa, i relatives a dimensions 
que indiquen el progrés de la mentoria –en el sentit que tot just 
hem explicat: formes alternatives de relació mentora, i a base 
d’entendre també allò que la mentoria no és (qüestió aquesta 
última que es presenta més endavant). Les expliquem succinta-
ment, d’acord amb les descripcions prestades per Mullen i Kli-
matis (2019).

1. Mentoria formal. La mentoria planificada, estructurada i in-
tencional posa el focus en llacunes i resol problemes en pro-
grames i organitzacions. Es preocupa per la sostenibilitat 
quan es donen situacions com ara un canvi de lideratge, o 
el programa en què es fonamenta perd força o desapareix. El 
poder transformador de la mentoria es fa palès en programes 
viables que avancen i són forts i adaptables, flexibles.
Per exemple, la mentoria formal en programes més estruc-
turats (com el STEM1) busca que les persones mentorades 

1  Es refereix a mentoria d’àmplia implantació i coneguts resultats als Estats Units i altres 
contextos, que es basa en activitats lúdiques i d’aprenentatge pràctic relatius a ciències, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques, enfocades a objectius formatius i formadors, com 
ara la conservació, l’aprenentatge autònom o la gestió de projectes.
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(normalment, estudiants) es transformin en aprenents res-
ponsables i auto-dirigits, que puguin veure per si mateixos, de-
fensar-se sols o auto-determinar-se. Promou un aprenentatge 
més profund que l’educació tradicional, com a via d’ensen-
yament i desenvolupament d’habilitats que resulten clau en 
el món actual –com ara la col·laboració o l’autoregulació cog-
nitiva, emocional i conductual-; basat en competències més 
que coneixements declaratius, per a l’aprenentatge autònom. 
Habilitats com la capacitat de col·laborar, el pensament crític 
i independent, la resolució de problemes o l’exercici de rols, 
es manifesten en les relacions establertes, sent components i 
indicadors d’un aprenentatge profund, i també qüestions que 
la mentoria intenta promoure. 
D’aquesta manera, la recerca més innovadora en el terreny 
lliga els processos de mentoria amb l’aprenentatge autore-
gulat de manera intencional en el disseny de les relacions, 
activitats i resultats de la mentoria; ja que aquesta busca que 
les persones mentorades pensin i actuïn de manera indepen-
dent arribat un determinat moment i en diverses situacions, 
sent les persones mentores agents i models d’actuació per 
assolir-ho. Autors com Schunk i Mullen (2013) emfatitzen la 
fort connexió entre mentoria i aprenentatge autoregulat; as-
pecte que es reprèn en apartats propers.

2. Mentoria informal. Es refereix al procés que s’inicia natural-
ment entre les persones mentores i les persones mentora-
des. ‘Naturalment’ en el sentit d’intuïtivament o per afinitat, 
que uneix parelles d’estudiants amb mentors i mentores de 
claustre, mestres nous amb veterans, o estudiants o perso-
nes treballadores novelles amb avançades o expertes, entre 
d’altres. No obstant, així com inicia, pot acabar, en cas que no 
es formalitzi la relació per assegurar la seva durada. 
La mentoria informal inclou les formes de mentoria inversa, 
en què jove(s) o persona mentorada(es) fan acció mentora 
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cap els professionals o adults; per exemple, quan els expli-
quen qüestions digitals, o formes d’integrar la tecnologia a 
l’ensenyament o per construir relacions mentores virtuals; 
promovent la presa de consciència de la diversitat, o el desen-
volupament professional. Aquesta forma ‘inversa’ de mento-
ria també es pot formalitzar. Algunes recerques han mostrat 
que la mentoria informal pot, fins i tot, superar a la formal 
pel que fa a la seva transcendència, satisfacció i repercussió 
moral per a les persones protagonistes.

3. Mentoria diversa (diversificada). Fa referència a la idea de 
justícia social, en què grups o individualitats ignorades o men-
ys representades com les dones de claustre acadèmic o per-
sones de diferents entorns i orígens racials o socioeconòmics, 
tenen el dret de ser mentorades dins les institucions. D’aques-
ta manera, segons diverses investigacions, la mentoria inte-
rracial, intercultural o entre persones de diferent gènere els 
aporta beneficis, resulta exitosa i esfondra barreres, posant 
a més de relleu característiques del context més ampli en 
què es donen determinades interaccions. L’anàlisi de les re-
cerques ha aprofundit sobre qüestions com ara les relacions 
de poder, la intersecció d’identitats diverses i situacions del 
context que suposen reptes a nivell relacional, institucional i 
cultural, permetent implementar estratègies per superar-los.
Com es pot intuir fàcilment, la diversificació de la mentoria 
passa de forma necessària per la duta a terme amb persones 
immigrades i en processos d’integració. Això ho expliquem 
més a fons en la darrera tipologia, de mentoria cultural. 

És clar que la diversificació de les formes tradicionals de re-
lació mentora insereixen els elements que qüestionen el sta-
tus quo, permeten buscar i trobar solucions als problemes 
de col·lectius amb majors necessitats, i fonamenten el seu 
potencial transformador.
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4. Mentoria electrònica. Constitueix un canvi cultural significatiu 
per la forma en què les persones interactuen. La tecnologia 
fa mediació i potencia la comunicació i l’aprenentatge en la 
mentoria a distància en diverses formes i maneres, i pot per 
exemple facilitar i contribuir a l’avenç dels i les joves en les 
seves transicions educatives, al seu desenvolupament perso-
nal, a la persistència per aconseguir objectius, i a l’èxit gene-
ral. La proliferació i rellevància de plataformes mediàtiques 
comporta la seva importància vital com a mitjans de suport 
per a poblacions en risc o marginades, facilitant l’assoliment 
de metes, en tant que permeten transcendir barreres i limi-
tacions del context. A l’intern dels contextos de ‘e-mentoria’ 
(mentoria electrònica), representa un guany pels recursos 
que presta a les persones mentorades per a la disponibilitat, 
la preparació i el compromís per aprendre remotament i resol-
dre problemes tecnològics també.

Tot i comportar inicialment la limitació del contacte cara-a-ca-
ra i la pèrdua de la connexió més personal, es pot no obstant 
implementar un caire més humà i ‘humanitzador’ utilitzant 
tecnologia que potenciï el contacte, adaptant les telecomu-
nicacions a les necessitats i interessos de la mentoria. Per 
exemple, en plataformes sincròniques online els i les parti-
cipants poden interactuar, compartir idees, facilitar l’apre-
nentatge i el desenvolupament mutu, animant-se i donant-se 
suport, com si foren cara a cara; i alhora això ajuda a sensibi-
litzar els mentors i mentores de la importància del contacte 
presencial, la seguretat i la confidencialitat. 

L’abast i la influència positiva de figures importants fa pensar 
que el paradigma de l’e-mentoria assumirà un rol més impor-
tant, i multiplicant els seus efectes pràctics i beneficis.

5. Mentoria col·laborativa i co-mentoria. Es pot donar a partir 
d’una relació entre iguals, o bé esdevenint una co-mentoria 



23

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

a partir d’una relació persona mentora - persona mentorada 
(persones que canviïn de rol en un moment determinat). En 
qualsevol cas, fomenta una relació beneficiosa pels individus 
que l’exerceixen, sent una col·laboració basada en la recipro-
citat, i tot i les diferències en expertesa, coneixement, estatus 
i rang de les persones que fan de mentors/es.

En col·laborar fent mentoria, les persones co-mentores com-
parteixen metes i valors, i quan desenvolupen aliances es 
posa a la seva disposició suport en qüestions o àrees en què 
es pugui necessitar. La co-mentoria acaba per aportar nor-
malment i en darrera instància unes relacions més inclusi-
ves, regulades i ajustades a les persones implicades.

6. Mentoria grupal. Com a pràctica existeix d’antany; però el co-
neixement i la recerca sobre el seu funcionament són relativa-
ment recents. Sovint es basa en la detecció d’una necessitat 
dins d’una institució o sistema, i el desenvolupament perso-
nal de les persones mentorades per exercir funcions, rols o 
competències. Tres o més persones es donen mútuament 
suport i es posen reptes pel creixement de cadascuna de les 
persones que constitueixen el grup, fent així una tasca mento-
ra ‘transversalitzada’ a partir de les diferències; per exemple, 
desequilibris o iniquitats de preparació formal o instituciona-
litzada entre les persones; manca d’oportunitats prèvies de 
guia, de suport o de relacions de mentoria de qualitat. Així 
doncs, els grups de mentoria són xarxes formals o informals 
que valoren l’aprenentatge en el procés d’interacció, no 
només uns resultats concrets obtinguts.

Pel que fa als grups inclusius - qüestió que ens interessa es-
pecialment en aquest treball - es caracteritzen per valorar i 
exercir la ‘igualtat relacional’; fent-se encara més rellevants  
els avantatges del fet de ser persones mentorades com a 
grup, com ara la flexibilitat, la inclusió de totes, el coneixe-
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ment compartit, la interdependència, l’esperit i habilitats 
d’equip, el creixement personal, l’amistat i una visió més am-
pla de les xarxes, que aporta seguretat i pot augmentar la 
motivació de les persones mentorades (Limbert, 1995; cit. a 
Mullen i Klimaitis, 2019). Els grups reeixits recolzen el mode-
latge i l’aprenentatge entre iguals, l’execució i l’assoliment de 
metes; creen la capacitat per a compartir idees i informació, 
alhora que per a resoldre conflictes; habilitats d’utilitat per al 
desenvolupament psicosocial i de la carrera.
Resulta important puntualitzar que qüestions com l’equitat, 
la justícia i l’oportunitat són essencials en grups de mento-
ria (amb independència del que considerem ‘igual’ del grup 
d’iguals), ja que aquest tipus de mentoria se sol basar més 
en una ètica de la justícia, i no tant en les normes d’inter-
canvi com és el cas de la mentoria tradicional (Kroll, 2016). 
Els principis de justícia social per als grups mentorats inclou 
una participació equitativa i inclusiva, drets identificats com 
a mancants en grups desfavorits, i la llibertat per l’autode-
terminació. En aquests grups, l’autoritat i el poder es troben 
més distribuïts i es comparteix el lideratge, sent menys jerar-
quitzats. També es fa més palès la participació de totes les 
persones membres.

7. Mentoria entre iguals. El seu objectiu principal és donar su-
port a la persistència i l’èxit dels i les participants (normal-
ment, estudiants o persones en formació), així com el seu 
sentit de pertinença. Es pot donar formal o informalment i sol 
ser entre qui són noves en determinat camp experiencial o 
formatiu i aquelles  persones qui ja ho han passat; per exem-
ple en entorns d’aprenentatge basats en activitats de labo-
ratori, llocs de treball o plataformes electròniques en què les 
persones mentorades estan per integrar-se o en transició.
Amb aquesta relació es fomenten la comunicació, la col·la-
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boració, el compromís, el suport i poder experimentar amb 
risc, però sense un element jeràrquic. S’enforteix la carrera 
professional i el desenvolupament psicosocial de la persona 
mentorada, en termes d’eficàcia, productivitat i apoderament 
en tant assoleix objectius i metes, compren i desmitifica la 
cultura del context segons va movent-se pels sistemes que el 
componen. L’autoeficàcia es construeix a mesura que les per-
sones mentores que serveixen de ‘models de rol’ proporcio-
nen suport acadèmic i emocional als companys i companyes.

És important destacar que els èxits, la socialització i l’apre-
nentatge obtinguts amb els programes de mentoria entre 
iguals solen igualar els d’altres programes de mentoria. 
Quan els iguals assumeixen alternativament la responsabili-
tat de donar-se suport els uns als altres, sovint es difuminen 
les línies que hi ha entre les relacions de mentoria convencio-
nals; i això potencia avantatjosament els beneficis esmentats. 

8. Mentoria multinivell. Les intervencions d’aquest tipus de 
mentoria, que s’ha començat a estudiar més recentment, 
solen dissenyar-se per assolir objectius molt precisats, com 
la retenció, la satisfacció o la millora de resultats en grups 
específics. Sovint està ben programada i de manera intencio-
nada, en línia amb determinades finalitats i polítiques institu-
cionals, de diversos nivells d’un sistema (escolar, laboral). Així 
doncs, pot comprendre una visió àmplia de crear una cultura 
de sinèrgies, en què les pràctiques que produeixen canvis van 
més enllà dels resultats instrumentals de les intervencions. 
Els puntals de canvi solen ser institucions o sistemes socials/
culturals sencers, més que no pas aules o grups específics, 
intervenint a diferents nivells horitzontalment i verticalment; 
amb la finalitat de per exemple re-configurar alguna part dels 
sistemes i transformar resistències per tal que els grups ob-
jectiu siguin reeixits. Aquest tipus de mentoria pretén també 
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facilitar la interdependència, el compromís, l’apoderament, el 
lideratge participatiu i la implicació; i per això es guia teòrica-
ment de dissenys adaptats sobre pensament sistèmic, gestió 
del canvi i paradigmes de coaching.
El canvi desitjat s’activa a partir d’allò que les persones lí-
ders i els seus equips decideixen que s’ha de canviar, en-
capçalant i monitoritzant els canvis. En ocasions, les reformes 
necessàries són iniciades o patrocinades per agents externs 
(p.e., corporacions); i a mesura que els i les interessades les 
fan seves i es va donant el procés de canvi, cal anar mesurant 
resultats tangibles en diferents nivells i tenint retroalimenta-
ció per poder fer ajustos.

9. Mentoria cultural. En entorns multiculturals, com ho és la 
nostra societat actual, aquest tipus de mentoria nodreix de 
manera important les relacions entre cultures i els seus in-
dividus. Amb una gran quantitat de possibilitats d’ensenyar 
i aprendre profundament entre cultures, la mentoria cultural 
promou valors democràtics com ara la tolerància, l’accep-
tació, la igualtat, la justícia i la llibertat. D’acord amb Mu-
llen i Klimaitis (2019), un ideal d’aquest tipus de mentoria 
és ajudar a desenvolupar els i les estudiants com ciutadans i 
ciutadanes professionals i competents, amb una mentalitat i 
orientació humanitària, que alhora beneficiï el seu futur com 
a persones innovadores, tecnòlogues i futuristes; és a dir, 
amb més mires i sensibilitat, que contribueixin a combatre 
els regionalismes, la xenofòbia i l’estretor de mentalitat que 
perpetuen els estereotips i que dificulten l’aprenentatge en-
tre els individus d’una cultura i entre cultures. D’aquesta ma-
nera, la mentoria cultural involucraria persones que sofreixen 
discriminació i exclusió, desenvolupant la confiança interper-
sonal i la consciència social; posant en evidència determina-
des normes i pràctiques implícites; creant cultures d’equitat, 
capitalitzant les oportunitats de creixement i resolent proble-



27

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

mes. Fer mentoria efectiva en la diversitat cultural depèn, 
al seu torn, de l’efectivitat i capacitats de qui l’exerceix per 
a ser sensible amb la diferència i donar a cadascú allò que 
necessita (tema que es tracta amb més profunditat en el se-
güent capítol). 

En relació a aquesta darrera categoria, ve al cas puntualitzar 
alguns aspectes que autors com Feu i cols. (2013) i Noam i 
Malti (2008) esmenten sobre els ideals i beneficis de la men-
toria basada en programes comunitaris de gran abast. En 
aquest cas, hi ha un intercanvi d’experiències i coneixements 
que abasta els diferents contextos de socialització en què la 
relació de mentoria es pot desplegar; de manera que el des-
envolupament de la persona mentorada es veu integralment 
afavorida; però també incideix en el desenvolupament de la 
pròpia comunitat.
A més d’aquest intercanvi, la col·laboració entre agents invo-
lucrats fomenta el pensament crític i la manera d’enfocar i 
per tant d’estructurar i dinamitzar l’entorn social. Pel que fa 
a la relació entre persona mentora i mentorada, el contacte 
continuat i pactat entre ambdues parts per a desenvolupar 
activitats conjuntament resulta fonamental pel coneixement 
de l’entorn i l’adequat arrelament de la persona mentorada. 
Segons nombroses recerques, la seva inclusió i els seus re-
sultats escolars, a més de les seves relacions en general, 
milloren donada la presència i acompanyament d’aquesta 
persona referent adulta; hi ha menor propensió a l’abandona-
ment escolar, al consum de substàncies i als comportaments 
delictius. 

En el proper capítol s’aprofundeix en alguns estudis relatius 
a aquest tipus de mentoria; però és necessari subratllar com 
cada cop es posa més de relleu que l’èxit dels i les joves men-
torades i dels programes aplicats per a la seva inclusió i inte-
gració depenen d’uns objectius i una acció més estructurats 



28

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

i coordinats entre els diversos agents (mentor/a, escola, co-
munitat –Feu i cols., 2013; pp. 78-79).

Un cop explicades les formes diverses i alternatives de mento-
ria cal només emfatitzar que la diversificació en les maneres de 
exercir-la o enfocar-la posa de relleu i el focus en la transformació 
de determinades normes, cultures, institucions o programes; en 
tant sorgeixen de la integració de les diferències i la diversitat in-
dividual i social, que poden qüestionar el status quo d’aquestes.

QUÈ ÉS EL QUE LA MENTORIA NO ÉS, I ALGUNS ALTRES TERMES 
ASSOCIATS A ELLA.

Definir i precisar aquest concepte (o qualsevol) implica distingir-lo 
d’altres amb què comparteix un àmbit de significat o sinèrgies en 
la seva cristal·lització, i amb què es pot superposar o confondre. 
D’aquesta manera, quedarà clar quin àmbit d’actuació corres-
pon a cada pràctica, i el caire, el sentit, els límits i la transcen-
dència que cadascuna pot arribar a tenir. Alhora, resulta impor-
tant fer referència a altres termes amb què la mentoria té relació 
i que per dites sinèrgies que poden generar conjuntament o per 
compartir un àmbit de significat, cal considerar o explicar. En el 
cas d’aquest treball, termes com ‘capital humà’ i  ‘capital so-
cial’ en són exemples. A més, ve al cas fer-ho amb la finalitat de 
què els exemples de projectes, recerques i àrees d’aplicació que 
expliquem en el següents capítols, on es retreuen tots aquests 
conceptes, quedin més clars.

En particular, resulta important distingir la mentoria de termes 
com coaching, tutoria i inducció. Irby (2012) esmenta que la 
mentoria es refereix a una experiència de major abast que la res-
ta, en tant que comporta una relació a llarg termini, més profun-
da i global, amb objectius relacionats amb el desenvolupament 
de la persona, de manera més transcendent.  Pot incloure si-
tuacions de coaching i tutoria en determinats moments, però es 

1.2. 
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basa i fixa inicialment en el vincle establert entre ambdues parts; 
i, a diferència d’aquestes dues, sovint abasta també la xarxa de 
relacions, amistats i altres elements i capital de l’entorn d’una i 
altra part (persones mentores i mentorades), mútuament, per-
metent-ne l’accés per facilitar l’assoliment d’objectius.

La tutoria posa el focus en objectius o metes específiques, ben 
delimitades i focalitzades, més relacionades amb l’àmbit acadè-
mic, i a curt termini. El tutor o tutora contribueix al desenvolupa-
ment d’alguna capacitat, competència o tasca relacionada amb 
l’aprenentatge escolar. Té diverses opcions metodològiques, 
com la tutoria entre iguals.

El coaching, per la seva part, s’enfoca en l’assoliment d’aspectes 
específics (habilitats o metes), de qualsevol àrea de la vida però 
sovint relacionats amb el desenvolupament o la vida laboral. El 
rol del coach es fica menys en els aspectes relacionals amb la 
persona atesa, en el sentit d’involucrar-se personalment per al 
propi desenvolupament, sinó que s’enfoca en  ajudar-la en la 
planificació d’un objectiu i els dubtes i entrebancs que poden 
sorgir al llarg del seu assoliment. La relació sol estar delimitada 
al temps de la meta establerta, amb resultats ràpids i palpables; 
i per això té una presència estesa en diversos entorns forma-
tius i laborals. El coaching també s’enfoca en la socialització de 
persones nouvingudes dins d’un camp professional o acadèmic, 
ajudant els individus o grups a esdevenir més funcionals i efec-
tius. Dit tot això, és clar que dins de la mentoria juga un paper en 
moments determinats, sent una tasca que exerceix un mentor o 
mentora (Mullen i Klimaitis, 2019; Prieto-Flores, 2018).

Pel que fa a la inducció, comparteix amb el coaching el focus 
en l’aprenentatge de la persona atesa, en relació a la millora o 
expertesa en habilitats o continguts i els resultats esperats en 
l’execució o desenvolupament. És però una funció i un entre-
nament més temporal, per a socialitzar o formar en habilitats 
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a noves persones membres dins organitzacions o sistemes, per 
a una execució exitosa i la seva permanència. Pot ser formal o 
informal, i sol durar un temps curt (encara que l’entrenament en 
habilitats romangui), ja que s’enfoca en la introducció i acomoda-
ment inicial del/s individu/s; tot i que pot esdevenir en processos 
de mentoria en determinats casos.

Així doncs, la mentoria pot incloure com dèiem funcions d’induc-
ció, tutoria o coaching, però s’inscriu en altres codis relacionals, 
en tant que involucra altres supòsits i valors, sobretot si parlem 
de mentoria social (Feu i cols., 2013), i perquè el desenvolupa-
ment que porta no es limita a una de les parts de la relació: 
persones mentores i persones mentorades constitueixen agents 
de canvi, són aprenents i ‘subjectes de l’acció mentora’; amb 
necessitat d’una retroalimentació més abundant sobre la relació 
establerta i la seva evolució. Com s’ha dit, la mentoria promou el 
creixement personal per vies diverses, com la guia, la intensitat 
de la relació, la reflexió i l’aprenentatge regulat (Mullen i Klimai-
tis, 2019).

Els valors a què sol fer referència la mentoria social tenen a veure 
amb la creença de justícia, solidaritat i compromís amb les per-
sones desfavorides, que constitueix un element de canvi quan la 
persona mentora exerceix la seva tasca en benefici dels individus 
o col·lectius, i de sí mateixa (Feu i cols., 2013). Segons aquests 
autors, la inclusió d’una perspectiva funcional de la mentoria, 
que l’ha reorientat cap a la contribució efectiva en la prevenció 
o resolució de problemàtiques socials (pobresa, exclusió, mar-
ginació) té a veure amb què se l’associïn criteris d’eficiència i 
eficàcia, i no només de voluntarietat i intencionalitat, com es 
caracteritzava la mentoria tradicional.
Igualment, la mentoria en aquest àmbit fa més evident com les 
persones mentorades poden accedir a determinats mitjans i be-
neficis, al suport i al capital social (p. e., Raithelhuber, 2019).
Entès com l’estructura de les relacions entre persones i les re-



31

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

lacions mateixes, de les quals se’n pot treure un profit, el capi-
tal social es constitueix d’elements tan variats com la confiança 
mútua, les xarxes socials i les normes efectives, que possibiliten 
la cooperació entre dues parts i per tant la sociabilitat. Aquests 
elements tenen en comú que compten amb alguna mena d’es-
tructura social, i actuen tots plegats, conjuntament complint 
una funció socialitzadora de les persones que se’n beneficien, 
facilitant-los dur a terme determinades accions (Pérez y Merino, 
2009; Stanek, en xarxa). Com altres formes de capital, el capital 
social és productiu, permetent l’assoliment de fites que en la 
seva absència no se n’assolirien. És una forma de riquesa amb 
què una persona compta, a més d’altres capitals, com l’econò-
mic, el cultural o el simbòlic (aquest darrer com el prestigi que 
atorga l’adhesió a determinats grups).

De manera semblant, el teòric Pierre Bordieu defineix aquest ca-
pital com “el conjunt de recursos actuals o potencials relacionats 
amb la possessió d’una xarxa durable de relacions més o menys 
institucionalitzades, d’entre-coneixement i entre-reconeixement; 
dit en altres termes, amb l’adhesió a un grup”. És a dir, els recur-
sos que es poden mobilitzar a través de les relacions properes o 
llunyanes, i que inclouen bens tant materials com socials, com 
ara contactes influents, informacions, protecció, etc. I, alhora, tot 
el seguit de fenòmens que se’n deriven i formen també part del 
capital social; per exemple, organitzacions, la participació social 
i política, determinats resultats d’acció col·lectiva, les regles de 
conducta en un grup, o la confiança (cit. a Stanek, en xarxa).

El capital humà seria on es concreta i expressa a nivell individual 
l’efecte del capital social mobilitzat i utilitzat de manera positiva, 
mitjançant la inversió en educació, que fa possible “augmentar 
els coneixements individuals per progressar en productivitat /.../ 
que a més de ser en benefici propi, implica un desenvolupa-
ment del capital social, és a dir de benefici mutu, i per tant de 
l’economia social”. La figura 1 clarifica les explicacions donades.
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El desenvolupament del capital humà depèn del desenvolupament 
del capital social i aquest, al seu torn, està subjecte al  

desenvolupament del primer.

CAPITAL
HUMÀ

salut i educació per ser 
eficaços en la seva 

activitat professional

integrat per

requereixen

Conjunt de
treballadors/es

CAPITAL
SOCIAL

és el que resulta del  
desenvolupament 

cultural de la societat

no hi ha cultura sense 
educació prèvia

L’educació és l’infraes-
tructura de la cultura

 Figura 1.- Relació entre capital humà i capital social2. 

En conclusió, es pot dir que la mentoria hi juga un paper clau, 
en tant que facilita l’adquisició de capital social per part de les 
persones mentorades i vehicula els seus beneficis, convertint-se 
així en mentoria social. Aquesta adquisició impacta clarament 
en qüestions que milloren la seva qualitat de vida, en reduir la 
pobresa, facilitar l’autonomia i l’autogestió, reduir els conflictes, 
facilitar el creixement i desenvolupament econòmic, o incidir en 
l’èxit de les transicions educatives o cap a la vida laboral, entre 
d’altres (Stanton, 2011).

2  Retret de: Sinergia creativa. El capital humano y el capital social.
https://sinergiacreativa.wordpress.com/2008/06/07/el-capital-humano-y-el-capital-social/

https://sinergiacreativa.wordpress.com/2008/06/07/el-capital-humano-y-el-capital-social/
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LA MENTORIA SOCIAL. 
ELS SEUS CAMPS DE RECERCA I APLICACIÓ.

En els darrers anys ha crescut de manera considerable i expo-
nencial el volum d’investigacions relatives a la mentoria. Com 
expliquen Blakeslee i Keller (2012), tot i la popularitat de la men-
toria aplicada, sobre tot amb jovent, el seu rol de suport a les 
polítiques i pràctiques de programes ha emergit només en anys 
relativament recents, a partir de la dècada dels noranta. Des de 
llavors, estudiosos de diverses disciplines han anat publicant so-
vint en el seu camp i de forma interdisciplinària sobre mentoria 
juvenil, conformant una xarxa que fa créixer i consolida la conti-
nuïtat de l’estudi sobre mentoria efectiva amb joves tant en la 
vessant teòrica com amb evidències empíriques. 

FACTORS D’ÈXIT EN LES RELACIONS I PROCESSOS DE MENTORIA.

Un punt especial d’interès, dins de l’estudi de la mentoria efec-
tiva i per les finalitats d’aquest llibre, és l’especificació i anàlisi 
detallada de les característiques d’un mentor o mentora i de la 
relació establerta amb les persones mentorades. El cúmul de re-
cerca sobre les relacions de mentoria convergeixen en una sèrie 
de factors comuns que solen estar presents en totes les rela-
cions d’ajuda efectives, en què les persones mentores es veuen 
ben equipades per desenvolupar relacions fortes en els diferents 
programes que treballen, produint efectes i beneficis palpables 
en les persones mentorades.

D’acord amb Rhodes (2018), aquests factors són:

1. L’aliança; entesa com la relació i l’associació establertes en-
tre mentor/a i la persona mentorada, i constituïda pel vincle 
que es forja, l’acord de metes i de les tasques i activitats es-
pecífiques que conduiran al seu assoliment. Es basa en la 
confiança inicial i les expectatives positives d’ambdues parts 

2.

2.1. 
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per crear un vincle col·laboratiu i útil centrat en les metes i 
tasques de la intervenció. Quan la col·laboració i l’establiment 
de metes creen una aliança, els mentors i les mentores han 
d’adoptar un estil flexible i centrat en el o la jove, a partir del 
seus interessos i preferències.

2. Expectatives de relació positiva. Tant les persones mentores 
com les persones mentorades han de tenir-les, tot i que no 
sempre sigui una cosa que s’atengui o valori explícitament 
en els programes de mentoria. Diversos estudis, però, eviden-
cien el poder de les expectatives positives. Els i les mentores 
han, a més, de transmetre-les a les persones amb qui fan la 
tasca de mentoria, i especificant quines activitats o tasques 
ajudaran a assolir-les, incloent la manera en què es poden 
dur a terme o satisfer-les.

3. Adaptacions culturals. La manera com s’emmarquen els pro-
blemes i solucions de les persones mentorades, i fins i tot 
la dinàmica o ‘ritual’ de les trobades entre aquestes i els i 
les mentores, no sempre s’alineen amb els valors i perspecti-
ves dels grups minoritaris a què solen pertànyer les persones 
mentorades, sovint diferents als de les persones mentores. 
Algunes recerques mostren que les similituds ètniques i cul-
turals entre mentors/es i joves són predictives de relacions 
més duradores (Raposa, Ben-Eliyahu, Olsho i Rhodes, 2018). 
Així doncs, resulta convenient emparellar persones amb an-
tecedents i valors culturals semblants, o bé, per part de les 
persones mentores, que habitualment formen part de la cul-
tura majoritària i dominant, mostrar determinada ‘humilitat 
cultural’, adaptant culturalment les estratègies d’ajuda a la 
realitat de les persones mentorades (Griner i Smith, 2006; 
citats a Rhodes, 2018).

4. Habilitats i experiència. S’ha trobat que una part de la varia-
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bilitat en els resultats dels processos de mentoria són atri-
buïbles directament als mentors i mentores. Els més efectius 
solen tenir majors habilitats interpersonals, incloent una mi-
llor habilitat verbal, calidesa i empatia. Altres investigadors 
han conclòs que potser no tota persona voluntària té tota la 
capacitat per a ser mentor o mentora; per exemple, en el cas 
que no mostren capacitat d’empatia (Spencer, 2012; cit. a 
Rhodes, 2018). Particularment, el fet de comptar amb expe-
riència en ajudar joves sembla ser un dels factors més co-
muns que prediuen efectivitat, tant en relacions de mentoria 
formals com informals.

També han d’estar oberts a l’aprenentatge, no només del 
programa en què participin, sinó a aprendre de les persones 
mentorades, i disposats a demanar consell quan ho necessi-
ten. Contràriament al que pot semblar, les persones realment 
ens mostrem més competents quan demanem consell (si no 
és del tot òbvia la resposta), tot i tendir a témer demanar-ne, 
i més en relacions amb una estructura com la de la mentoria 
(Galinsky i Schweitzer, a Rhodes, 2018). En la mateixa línia, 
les persones mentores han d’estar obertes i disposades a 
obtenir el suport que necessiten dels seus programes i evi-
tar un enfocament excessivament prescriptiu o rígid, que pot 
esdevenir el factor que afecti negativament les relacions de 
mentoria juvenil. Tot i que la majoria dels mentors i mentores 
semblen saber-ho ‘instintivament’, alguns arriben a la mento-
ria amb un ‘pla d’atac’ per abordar el ‘problema’ del seu o la 
seva mentorada, fins i tot abans que s’hagi forjat una aliança 
amb ell o ella.

5. Els ‘deures’, pràctiques o activitats que el mentorat o mento-
rada pot o ha de treballar entre les sessions de trobada, és 
un altre possible factor que es pot considerar per si mateix; 
d’incorporació més recent a la literatura sobre la intervenció 
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i la mentoria. A més de donar consistència a la trajectòria i 
continuïtat entre les sessions de mentoria, aquestes activi-
tats ajuden a fer un ús més efectiu del temps i donen a les 
persones mentorades oportunitats d’aplicar el que han après 
a situacions de la vida real o que els afecten; i així, en veure 
els efectes o l’efectivitat de les noves habilitats o hàbits des-
envolupats en la seva pròpia vida, alhora aconsegueixen tenir 
més confiança i un progrés més ràpid (Rhodes, 2018). Com 
s’ha suggerit, els mentors i mentores no han de carregar-los 
amb aquestes tasques i s’han de determinar d’acord al cas; si 
bé solen incloure pràctiques que incideixen en la construcció 
d’hàbits, estils de vida saludables, el desenvolupament d’ha-
bilitats socials, l’apropament a altres figures significatives, o 
qüestions per a reflexionar, com a principals.

6. L’empatia. Diversos investigadors des fa temps han posat de 
relleu la importància crítica per la mentoria d’aquest últim 
factor; potser el més important (p.e., Spencer, 2015). L’empa-
tia es pot definir com un complex procés pel qual un individu 
pot compartir i ser afectat per l’estat emocional d’un altre, 
avaluar las raons i motius del seu estat (de l’altre) i identifi-
car-se amb ell o ella adoptant la seva perspectiva (Wampold, 
2015; cit. a Rhodes, 2018). 

Això implica no només ‘percebre i sentir’ les emocions i senti-
ments de l’altre, sinó veure i entendre les coses realment des 
de la seva perspectiva. A més, implica l’habilitat de regular la 
pròpia resposta emocional a les experiències de l’altra per-
sona d’una forma que permeti la mobilització de comporta-
ments compassius i d’ajuda manifesta. Els experts conclouen 
que, certament, resulta difícil imaginar un mentor o mentora 
exitós sense empatia.

Altres constructes relacionats amb l’empatia intervenen de ma-
nera important:
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 » Sintonització; l’habilitat de la persona mentora per ‘desxifrar’ 
i atendre les necessitats de la persona o persones mentora-
des. Segons els experts en relacions, en tota interacció hi ha 
innumerables formes verbals i no verbals en què les perso-
nes fem notar les nostres necessitats, preferències i preocu-
pacions. L’habilitat dels mentors i mentores per a reconèixer i 
donar resposta a aquests ‘senyals’ té un impacte significatiu 
en la qualitat de la relació; encara que no calgui estar perfec-
tament sintonitzat tot el temps. La construcció d’una relació 
de mentoria significativa i impactant de forma positiva reque-
reix que les persones mentores s’obrin a conèixer i aprendre 
de la persona amb qui treballen, trobant maneres de ser res-
ponsius a la seva manera de ser (Pryce, 2012).
Una altra qüestió a considerar és que, encara que no sigui in-
dispensable que les persones mentores tinguin els mateixos 
interessos o preferències per assolir relacions de mentoria du-
radores i efectives, sí és important que al menys s’interessin i 
impliquin activament al voltant dels interessos dels mentorats 
i mentorades. Pensant en la sintonització, és a més interes-
sant fer esment de què algunes investigacions troben que la 
convergència en aquelles activitats que no agraden resulta 
predictiu de relacions de mentoria més duradores que no sols 
quan els interessos són compartits o discordants (Raposa i 
cols., 2018).

 » Consideració positiva; que fa referència no només a reconèixer 
sinó també a mostrar apreciació pels atributs positius de l’al-
tre. L’expressió d’aquesta consideració positiva, segons Gott-
man (expert en el tema) resulta d’un hàbit mental que explora 
el món per admirar coses, capacitat per apreciar-les i estar-ne 
orgullosos quan les veiem en els altres significatius; i aques-
ta apreciació necessita ser expressada, sigui verbalment o 
no, sense poder romandre amagada. D’aquesta manera, els 
mentors i mentores que mostren aquesta tendència conside-
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ren positivament i s’enfoquen en els múltiples atributs, trets 
positius i punts forts dels persones que mentoren, i quan fan 
una mentoria efectiva, és perquè les aprofiten de manera be-
neficiosa. No es fixen en les seves lluites o els defineixen per 
aquestes, ni els visualitzen com o a partir dels ‘problemes per 
resoldre’; és el contrari d’estar enfocats en la detecció de les 
seves faltes i errors. 

En relació a això, diversos estudis mostren que els mentors i 
mentores en l’àmbit judicial, per exemple, contribueixen a la 
desvinculació i terminació dels joves del seu problema. Altres 
estudis mostren que la valoració positiva per part de les perso-
nes que mentoren de les qualitats personals i el rendiment en 
les tasques associades de les persones de grups desfavorits, 
que estan al seu càrrec, s’associa amb una major autoestima 
en aquestes. En contrast, altres investigacions mostren que 
les persones mentores que tenen actituds negatives sobre 
els i les joves tenen relacions de mentoria menys reeixides. 
És clar que l’aliança i les expectatives de relacions positives, 
factors abans descrits, es veuen acompanyades i potenciades 
en presència d’una consideració positiva de l’altre.

 » L’autenticitat; és a dir, la sensació i el sentit de què la persona 
mentora és autèntica. Una forma en què transmet aquesta 
autenticitat és per exemple quan ocasionalment revela algu-
na cosa personal sobre sí mateixa o sobre la seva vida, o quan 
és capaç d’admetre que comet errors i es mostra fal·lible. Les 
investigacions confirmen que les persones competents però 
maldestres semblen ser més autèntiques i properes.

Tots aquests factors resulten efectius per si mateixos i poten-
cien el seu poder de canvi quan es combinen amb altres i amb 
aproximacions basades en l’evidència. Mullen i Klimaitis (2019) 
esmenten que hi ha un acord considerable entre investigadors 
(alguns dels quals anem analitzant en aquest llibre) en què en 
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la mentoria són essencials la confiança, els valors, el respecte, 
l’empatia, el control, el sentiment de pertinença, de connexió i de 
la unicitat de les relacions, de cada relació.

Múltiples i diversos estudis i reculls d’investigació sobre el tema, 
de mostres de grandària considerable, identifiquen igualment in-
gredients que resulten essencials per a relacions fortes de men-
toria, en especial en el treball amb població jove i estudiantil. 
Per exemple, la recerca de DuBois i Silverthorn (2005) sobre les 
característiques de relacions naturals de mentoria fora de la fa-
mília com a predictors d’ajustament entre adolescents i adults 
joves (amb una mostra de més de dos mil) mostra que elements 
com el rol adoptat per la persona mentora, la freqüència del con-
tacte, la durada i la proximitat prediuen una major probabilitat 
de presentar resultats positius en dominis com la escola o el tre-
ball, la conducta problemàtica, el benestar psicològic o la salut 
física. Sembla que això es deu a què la presència de persones 
mentores externes a la família, tant professionals com informals, 
introdueixen o promouen actituds i perspectives alternatives a 
les ja conegudes o practicades pels i les joves. 

Aquestes troballes indiquen que el cultiu de relacions naturals 
de mentoria durant l’adolescència, més enllà de l’entorn familiar, 
pot funcionar com una estratègia preventiva i promotora de la sa-
lut; i que les autoritats escolars i els programes de mentoria po-
drien considerar com capitalitzar i promoure aquestes relacions, 
sabent els seus beneficis. Per exemple, tenir mentors i mentores 
professionals, generalment de l’entorn escolar, es relaciona amb 
un major percentatge d’assistència a classe i menor consum 
de substàncies. Igualment, els autors conclouen que les estra-
tègies per promoure la mentoria amb adolescents podrien ser 
més efectives si es consideressin determinats perfils d’adults: 
propers; que cultivin una relació definida per la confiança, l’em-
patia i l’apreciació mútua, per tal de desenvolupar mentories 
amb lligams emocionals forts, com complement a les tingudes 
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en l’entorn familiar, i que incideixin en l’autoestima del i la jove.

Segons l’estudi de Straus, Johnson, Márquez i Feldman (2013), 
la mentoria reeixida resulta vital per a l’èxit i la satisfacció de la 
carrera tant per les persones mentorades com per les mentores. 
Per això, recomanen que es donin més programes de forma-
ció que s’enfoquin en la promoció de les característiques de la 
mentoria efectiva. Amb la seva recerca identifiquen cinc ingre-
dients clau, necessaris per a una relació de mentoria exitosa: 
reciprocitat, respecte mutu, expectatives clares, connexions per-
sonals i valors compartits. També que les persones mentorades 
tindran millors resultats si estan obertes a la retroalimentació 
que se’ls doni, escolten activament, respecten el temps de la 
persona mentora (incloent complir amb les trobades) i es prenen 
seriosament i segueixen el seu consell, al menys en part. D’altra 
banda, resulten bones mentores i mentors les qui són honestes, 
oients confiables i actives, que mostren compromís amb la per-
sona mentorada durant cada sessió, enfocant-se en els aspec-
tes importants a treballar identificats per aquesta, i ajudant-la a 
establir metes. 

A més de donar-li consells sobre els estudis, l’ajuden a assolir 
un balanç entre estudis i la resta d’àrees vitals, i li expliquen 
com funciona el sistema en què s’inserirà; potser aprofitant la 
seva xarxa de col·legues i col·laboradors/es (de la persona men-
tora), que puguin obrir portes o proporcionar ajuda addicional 
a les persones que mentoren per fer el salt inicial en la seva 
carrera –és a dir, aprofitant el capital social disponible (com ja 
suggeríem en el capítol primer). Així mateix, aquelles persones 
considerades bones mentores adverteixen a qui mentoren de 
potencials entrebancs; essent una mena de ‘guardià cuidador’; 
i, encara que manqui temps per trobar-se amb més continuïtat, 
els i les mentores efectives es mostren i romanen accessibles a 
distància. 
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Per altra part, les estratègies d’una bona mentoria inclouen la 
mediació i la facilitació, que gestionin de manera eficaç una re-
gla de ‘divorci sense culpes’ per si alguna de les parts vol finalit-
zar la relació. Finalment, els autors conclouen que les relacions 
de mentoria fracassades es caracteritzen per una comunicació 
pobra, manca de compromís, diferències importants de perso-
nalitat, competència (real o percebuda), conflictes d’interessos i 
manca d’experiència per part de la persona mentora.

Igualment, un altre estudi que compren mostres nombroses i 
que fa una revisió i anàlisi àmplia sobre aliances terapèutiques i 
la construcció de relacions d’ajuda fortes amb joves (Karver, De 
Nadai, Monahan i Shirk, 2018), proposa diverses claus o consells 
d’intervenció, molts dels quals tenen implicacions en el camp de 
la mentoria juvenil. Inclouen tant formes d’actuar per part de la 
persona adulta – com ara ser amigable, oberta, confiable, amb 
sensibilitat cultural, i no prendre’s personalment la manca inicial 
de confiança - com recomanacions per a construir aliances for-
tes amb pares i cuidadors. Això té importància, ja que el fet que 
les persones mentores no connectin amb els pares dels i les 
joves a qui ajuden pot afeblir la relació entre tots dos, sobretot 
si el pare/mare o cuidador/a se sent amenaçat o amenaçada 
pel lligam existent.

Altres pràctiques pel treball amb infants i adolescents, basades 
en la recerca, que els citats troben efectives són:

 - Evitar ser excessivament formal o crític, amb comportaments 
que puguin minar l’aliança. Parlar de temes sensibles s’ha de 
donar de manera natural, sense pressions ni crítiques.

 - Buscar mantenir una disposició amigable i altres comporta-
ments que promoguin l’aliança, com fer elogis, mostrar im-
parcialitat (sense prendre un punt de vista parental), i mostrar 
autèntic respecte pels i les joves, fomentant de forma suau 
i atenta que proporcionin informació de la seva experiència 
subjectiva.
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 - No prendre’s personalment una possible desconfiança inicial; 
sabent que, especialment els i les adolescents, poden perce-
bre d’inici la persona adulta com una altra figura d’autoritat.

 - Guanyar confiança i formar una aliança establint confidencia-
litat, utilitzant l’escolta activa i reflexiva en atendre la perspec-
tiva de la persona jove, mostrant empatia i valorant els seus 
pensaments per tal que se senti compresa, i defensant-la des 
del seu lloc d’aliada (el mentor o mentora).

 - Esperar i valorar les visions divergents sobre les finalitats i la 
manera d’assolir-les, romanent oberta a formular-les col·labo-
rativament. 

 - Reconèixer les fortaleses dels pares o cuidadors i col·laborar, 
associar-se i establir expectatives mútues amb ells i elles en 
forma relaxada.

 - Proveir d’un marc explícit, consistent i creïble sobre com fun-
cionarà la intervenció, de forma que el o la jove se socialitzi 
amb la pràctica, assumeixi els rols i visualitzi la utilitat que 
tindrà per ell o ella.

 - Crear un ambient en què el o la jove se senti lluny d’estar front 
a ‘una altra’ autoritat adulta que l’indica què fer; en canvi, 
s’ha de sentir com un company o companya en l’aliança. S’ha 
de mantenir la flexibilitat per a respondre a les seves necessi-
tats, tot i la ‘planificació’ de la intervenció.

 - Adaptar, aparellar o harmonitzar els comportaments que 
promouen l’aliança al jovent, basat en el seu nivell evolutiu, 
gènere, rerefons cultural, estil d’atribució, disposició pel can-
vi, preferències d’intervenció, habilitats interpersonals i estil 
d’aferrament.

 - Fer ajustaments en la formació de l’aliança basats en l’ajust 
o desajust entre les perspectives parentals o de les persones 
cuidadores i del jovent, i les seves característiques (com ara 
habilitats personals, nivell d’estrès, expectatives o valors cul-
turals).
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Com s’ha dit, aquestes recomanacions es basen en troballes 
referides al camp de l’aliança i les intervencions terapèutiques, 
però apliquen de manera general a altres formes de relació en 
què es construeixen relacions fortes d’ajuda amb joves, com és 
el cas de la mentoria. Segons altres autors, els processos rela-
cionals de mentoria involucren la criança (creació i foment de 
la relació), l’assessorament, l’amistat i la instrucció; en què les 
persones mentores serveixen com a promotores, assessores i 
advocades (que parlen pels i les joves i fomenten l’assoliment; 
Mullen i Klimaitis, 2019).

D’altra banda, és bastant clar que la majoria de la recerca so-
bre mentoria s’ha generat en el context dels Estats Units, on la 
mentoria aplicada compta ja amb una llarga tradició i considera-
blement abundant diversificació i estudis científics, a partir dels 
quals la seva definició més genèrica és que ha anat sofrint les di-
verses transformacions conceptuals i la visió més moderna que 
se’n té avui dia, que permet parlar de mentoria efectiva. Feu i 
cols. (2013) expliquen que en aquest país la mentoria s’ha des-
envolupat diversament en camps com l’empresarial i el militar; 
l’educatiu i universitari, el comunitari o social i l’enfocada en les 
minories ètniques; camps aquests últims en què hi ha hagut un 
desenvolupament rellevant de la mentoria preventiva, enfocada 
en la prevenció de problemàtiques associades a la pobresa, la 
marginació social i l’exclusió.

Per aclarir aquest aspecte pertoca especificar i explicar que en 
aquest país la mentoria juvenil s’ha aplicat des fa més de cent 
anys, en el context de pobresa i marginació derivada de la in-
dustrialització i el conseqüent creixement urbà i les migracions. 
L’organització Big Brothers Big Sisters of America (www.bbbs.
org) fou una de les primeres organitzacions sense afany de lucre 
que ajudava als i les menors que cometien faltes o delictes, fent 
de ‘germans grans’ per a reorientar o reinserir socialment aquest 
jovent; establint algunes de les bases de la mentoria formal. 

http://www.bbbs.org
http://www.bbbs.org
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En l’actualitat, amb més de 5,000 programes de mentoria, enca-
ra té l’objectiu d’ajudar a tots els infants i adolescents a assolir el 
seu potencial mitjançant les relacions personals i professionals 
amb les persones mentores voluntàries, contribuint així de ma-
nera significativa a la rica xarxa organitzativa i de coneixement 
expert arreu de tots els Estats Units, i postulant que la mentoria 
s’ha de professionalitzar i anar més enllà de les formes tradicio-
nals primerenques ‘d’agermanament’, basant-se en evidències, 
resultats i fent-se efectiva en la vida de les persones que es pre-
tén ajudar. 

Parlar de mentoria efectiva s’associa a criteris d’eficiència i efi-
càcia, com una forma que podríem anomenar més evoluciona-
da de la mentoria simplement voluntària i ben intencionada. 
Això porta a considerar al seu torn els factors d’èxit dels progra-
mes de mentoria; entre els quals se’n consideren els següents, 
segons citen Feu i cols. (2013; pp. 75-77; completat amb expli-
cacions nostres i algunes idees de la web de Big Brothers Big 
Sisters):

1. Capacitat d’establir objectius clars i assumibles. Això es facili-
ta quan la mentoria és aplicada per professionals; encara que 
una formació adequada, detallada i contextualitzada per a fer 
la tasca mentora en certa forma ‘professionalitza’ la persona 
mentora. Els programes efectius han de presentar objectius 
clars i no excessivament nombrosos, que realment puguin as-
solir; i no objectius que correspongui assumir a altres instàn-
cies com l’escola, la família o el grup d’iguals.

2. Capacitat de dissenyar una estructura ben definida i un mo-
del organitzatiu. Les estructures sobre les que se sustentin 
els programes de mentoria no ambigües, clares i sòlides o no 
massa líquides; ja que del contrari es dificulta un adequat en-
granatge dels seus components i dels agents que intervenen 
en el procés. 
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3. Que hi intervingui alguna institució educativa. Preferentment 
d’educació formal; que faci d’intermediària –o que sigui un 
dels elements constituents; que no es deixi mai de banda si 
parlem de persones en formació-, que faciliti informació sobre 
les característiques de la o les persones mentorades, i que 
faci de pont amb les seves famílies. Quan hi intervé una insti-
tució educativa, o bé quan hi ha un equip especialitzat amb la 
formació adequada (Straus i cols., 2013), es pot fer una bona 
selecció de les persones mentorades, amb perfils apropiats, 
que permetin que el projecte funcioni.

4. El paper actiu de les famílies de les persones mentorades. 
Segons diverses investigacions, l’índex d’èxit dels projectes 
resulta major quan aquestes (les persones responsables de 
la cura d’infants o adolescents) tenen un coneixement ex-
haustiu del projecte, s’hi interessen, l’aproven, a l’igual que 
l’aparellament, donant entrada a la persona mentora, i quan 
estan informades del que succeeix durant el procés.

5. La durada. Segons algunes recerques, en el context de la men-
toria escolar, perquè aquesta sigui efectiva la durada mínima 
hauria de ser d’un any acadèmic; és a dir, entre vuit i dotze 
mesos. És clar que la temporalitat ideal pot ser molt variable 
en funció del tipus de mentoria, i sobre tot dels objectius. 

6. La dotació d’un marc legal per a la protecció d’ambdues 
parts. És recomanable comptar amb aquest, conegut i signat 
per les diferents parts, sobretot per protegir els drets dels i les 
menors d’edat; i també per reduir al mínim l’ambigüitat i la in-
certesa pel que fa a l’estreta relació de confiança establerta.

7. Un protocol adequat per regular els moments clau dels pro-
cessos. És a dir, la selecció dels mentors i mentores, establi-
ment del perfil i selecció de les persones mentorades, la infor-
mació facilitada a les famílies i la participació que hi tindran, 
l’aparellament, les accions implementades si les parelles es 
trenquen o no funcionen, l’inici i el tancament de la mentoria.
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8. Disseny i impartició de la formació als mentors i mentores i 
a altres agents. Considerant que amb el simple interès del 
voluntariat no n’hi ha prou, resulta indispensable oferir pau-
tes per comprendre i reafirmar els rols i adequar les habili-
tats comunicatives, trencar estereotips i superar prejudicis en 
l’àmbit de les minories culturals quan és el cas, donant estra-
tègies per gestionar adequadament la diversitat i fomentant 
la interculturalitat, i per a la superació de conflictes.

9. Supervisió. És prioritari que els projectes comptin amb una 
persona externa que faci el seguiment de les parelles, que 
ofereixi recursos als mentors i mentores i que actuï de me-
diadora en cas de conflicte, coordinant les diferents accions.

Foment del compromís actiu del i la mentora. Per trobar-se 
regularment amb mentors i mentores, fer activitats atractives 
i preferentment negociades, i construir una relació de qualitat 
i confiança. La mentoria resulta reeixida quan les persones 
mentores eviten els ‘sermons’, els consells paternalistes i fo-
calitzen la majoria de les seves accions a generar altes expec-
tatives educatives i/o personals, confiança i seguretat en els 
i les mentorades.

Reconeixement de la tasca de mentoria. Encara que aquesta 
es basi en el voluntariat, és important que qualsevol projecte 
tingui un reconeixement simbòlic, institucional i/o acadèmic 
(quan es promou des d’instàncies educatives formals). Pel 
que fa a l’econòmic, s’ha de comptar amb sufragar les des-
peses per poder fer determinades activitats amb la persona 
mentorada.

Meticulositat i flexibilitat en el procés. Un projecte eficaç té un 
desplegament ordenat i minuciós de tot el procés, adaptat a 
l’entorn i per tant tenint en compte la idea de proximitat per 
adaptar-lo de manera adequada.

10.

11.

12.
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13. Avaluació. El projecte ha de ser avaluat de manera detalla i 
amb procediments rigorosos, científics, a partir d’elements 
interns i externs. L’avaluació ha de servir per donar comptes 
a qui el promou i finança, s’hi interessa en el mateix, i per 
introduir canvis ràpids i fàcils d’executar en el seu desenvolu-
pament o per edicions futures si és el cas.

Part dels factors citats s’identifiquen o corresponen amb fases 
d’un projecte de mentoria, les quals s’expliquen en el següent 
capítol; d’aquesta manera, algunes de les idees o elements ex-
plicats es reprenen allí.

INVESTIGACIONS RELLEVANTS SOBRE INTERVENCIONS DE MENTO-
RIA AMB COL·LECTIUS DESFAVORITS I PROBLEMÀTIQUES DIVERSES. 

A nivell europeu, el Centre europeu de mentoria basada en l’evi-
dència (ECEB) té projectat llençar i desenvolupar diverses línies 
de recerca en mentoria, en col·laboració amb diverses universi-
tats del continent, instituts de recerca i el Centre de mentoria ba-
sada en l’evidència de la Universitat de Boston, als Estats Units. 
Aquestes línies inclouran investigacions sobre programes i pràc-
tiques de mentoria, amb la finalitat de millorar la comprensió 
dels elements, temps, tipus de població i més, en què la mento-
ria funciona i es fa efectiva (ECEB, 2020). En aquest centre s’ha 
conformat ja un Comitè de recerca i de treball en xarxa, sobre 
tot amb investigadors/es d’universitats, i que a més d’aquesta 
tasca pretén fer col·laboracions d’investigació a les comunitats 
dels propis investigadors i investigadores; viabilitzar les troballes 
cap als programes, pels i les professionals i les polítiques res-
pectives; buscar possibilitats de finançament en recerca sobre 
mentoria, i organitzar la trobada bianual de la Cimera Europea 
de Mentoria. A part, el Comitè té la seva pròpia comunitat d’estu-
diants, que fan recerca sobre el tema amb el Centre, intercanvis, 
estades, activitats de recerca, desenvolupament de noves línies 
i treball en xarxa.

2.2. 
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D’altra banda, DuBois i Rhodes (2006) expliquen, a la introduc-
ció d’un volum especial de la Revista de Psicologia Comunitària 
sobre els ponts entre ciència i pràctica, que a la darrera reunió 
de la Cimera Nacional d’Investigació sobre Mentoria dels EE.UU. 
(d’aquell moment) es van determinar els problemes teòrics i 
pràctics que sorgeixen en la promoció de la mentoria efectiva, i 
les àrees d’estudi que es podien identificar com prioritàries. Les 
exposem tenint en compte que aquestes àrees són en les quals 
se centra la recerca científica en què es fonamenten actualment 
els programes i projectes de mentoria més innovadors:

1. Nous formats de mentoria.- Tal com s’ha explicat abans, hi ha 
un ràpid creixement en els models alternatius als programes 
tradicionals de mentoria (tipus de mentories i estratègies a 
contextos particulars); tot i això, aquests models no s’han in-
vestigat de forma rigorosa. Cal que les investigacions calibrin 
tant l’efectivitat com els costs d’aquests noves aproximacions 
amb els seus estudis, com traduir les troballes corresponents 
en línies que guiïn la presa de decisions pràctiques per les 
entitats i entitats subvencionadores.

2. ‘Desxifrar’ les bones pràctiques en mentoria.- S’ha d’avaluar 
la capacitat de les pràctiques dels diversos programes de fa-
cilitar resultats positius i duradors, en totes les àrees i fases. 
Alhora que comparar diferents models o tipus de mentoria.

3. Integració de la mentoria amb altres programes i serveis.- So-
vint es realitza la mentoria dins d’un programa de joventut o 
social més ampli; tot i això, hi ha poca evidència sobre com 
millor es pot integrar amb altres tipus de serveis. Cal estudiar 
en quina mida afegeix a l’efectivitat de programes amb múlti-
ples components i avaluar estratègies que ajudin a maximit-
zar-ne els beneficis.

4. Comprendre la relació entre mentoria i assoliment acadè-
mic.- Els programes de mentoria freqüentment s’adrecen a la 

http://EE.UU
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promoció de l’assoliment d’infants i adolescents que poden 
estar en risc pel fracàs acadèmic. S’ha d’investigar sistemàti-
cament quins tipus de programes i relacions són més efecti-
ves per assegurar que el jovent es beneficia en aquest aspec-
te. Algunes de les recerques que s’exposen més endavant es 
refereixen a àmbits relacionats amb això.

5. Millorar la captació, formació i permanència de les persones 
mentores.- Moltes de les relacions de mentoria es dissolen en 
pocs mesos; i d’altres no donen als mentorats i mentorades 
les formes de guia i suport que calen. Els investigadors han de 
fer ús de mètodes rigorosos per avaluar estratègies de capta-
ció, formació i intervenció. Aquestes últimes han d’incloure 
tant les més riques o recomanades actualment com innova-
cions emergents en la pràctica.

6. Mentories especialitzades en diversitat de persones mento-
rades.- El cos de recerca indica que la mentoria tradicional no 
resulta efectiva per a grups amb determinades necessitats. 
Les mentories especialitzades, però, sovint manquen de base 
científica que garanteixi resultats positius, i s’ha de priorit-
zar-ne l’avaluació perquè sigui així.

7. Entendre millor el paper del gènere, l’edat i l’ètnia.- La inves-
tigació constata que la diversitat personal en aquestes varia-
bles no es beneficia de la mentoria de la mateixa manera. Així 
doncs, s’han de clarificar els trets dels programes i relacions 
mentores que aborden millor les necessitats i experiències 
dels i les mentorades, i informar sobre el desenvolupament i 
avaluació de les aplicacions de la mentoria dissenyades per 
les mateixes, per fer les adaptacions futures necessàries.

8. Entendre com funciona la relació de mentoria.- No s’ha ava-
luat amb prou rigorositat fins ara com la relació influeix en 
els resultats de la mentoria, segons els models teòrics. Això 
ha d’ajudar els programes a desenvolupar estratègies més 
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efectives per formar i supervisar els i les mentores, i per donar 
suport i enriquir les relacions. S’han d’investigar els proces-
sos relacionals des de la perspectiva la persona mentora i 
mentorada, parant atenció alhora a la duració de la relació i 
als patrons d’estabilitat i canvi al llarg del temps.

9. Vincular investigació i pràctica.- Una de les prioritats hauria 
de ser investigar sobre estratègies que promoguin un ús més 
estès de pràctiques basades en l’evidència3. També seria 
prioritari el desenvolupament d’eines basades en la recerca, 
que puguin ser utilitzades per les organitzacions per avaluar 
i millorar els seus programes de mentoria; investigant alhora 
què fa que en facin ús i els efectes tant en la efectivitat del 
programa com en la mentoria en general.

Tenint en compte tot això, a continuació referim algunes troballes 
d’investigacions sobre mentoria amb joves en edat formativa, en 
diverses situacions d’exclusió social, risc de patir-ne, acolliment, 
processos d’integració per ser persones nouvingudes, d’alfabe-
tització, que accedeixen al capital social a conseqüència de la 
mentoria, o amb experiències de mentoria informal.

També fem puntualitzacions conceptuals relatives a la mento-
ria feta amb cada categoria o col·lectiu analitzat, a partir de o 
en connexió amb les recerques explicades. Diverses d’aquestes 
recerques s’han extret de la xarxa estatunidenca de Mentoria ba-
sada en l’evidència, la qual recull entre d’altres un abundant cos 
sobre recerques en temes ben específics com els aquí exposats4. 

En alguns casos, la rellevància d’aquelles que hem considerat 
pertinent explicar rau en què són recerques que integren altres 

3 Es recomana la consulta del volum citat per les autores sobre elements de la pràctica 
efectiva (Garringer i cols., 2015), de l’Associació Nacional de Mentoria, que es pot 
consultar i descarregar en castellà des del següent enllaç: https://www.mentoring.org/
new-site/wp-content/uploads/2020/01/FINAL-EEPM_Spanish_12-2019_r36101.pdf
4 https://www.evidencebasedmentoring.org/mentoring-research/

https://www.mentoring.org/new-site/wp-content/uploads/2020/01/FINAL-EEPM_Spanish_12-2019_r36101.pdf
https://www.mentoring.org/new-site/wp-content/uploads/2020/01/FINAL-EEPM_Spanish_12-2019_r36101.pdf
https://www.evidencebasedmentoring.org/mentoring-research/
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estudis o experiències de mentoria diverses per intentar arribar 
a conclusions de més abast sobre una categoria o grup d’inter-
venció, més enllà d’un programa o una experiència en concret. 

A) Infància en risc.

1. El document El rol del risc: experiències de mentoria i resul-
tats per joves amb perfils variables de risc (Herrera, DuBois i 
Grossman, 2013) recull l’avaluació de la mentoria aplicada 
amb jovent de perfils diversos de situacions de risc i aporta 
una mirada ampla en tant que compara diversos programes 
de mentoria realitzats a l’estat de Washington (Estats Units), 
amb una grandària que abasta més de 1.300 nenes i nens 
mentorats (edat de 8 a 15 anys). Parteix de la consideració 
que els programes poden fer realitat la visió de què aquest 
joves s’enfilin en un camí cap a futurs brillants i productius 
i fer contribucions substancials als seus entorns i famílies; 
tot i això, hi ha pocs estudis que sistemàticament n’avaluïn 
i en comparin els beneficis, i com els tipus i nivells de risc 
presentats influencien les seves relacions amb les persones 
mentores.

Es van comparar set programes de mentoria aplicats amb jo-
ves de diferents tipus i ‘nivells’ de risc (individual/ambiental 
i alt/baix)5, parant atenció als seus entorns i els de les per-
sones mentores, la relació de mentoria formada, els suports 
oferts pels programes i els beneficis obtinguts pels i les joves; 
avaluant també les variacions d’acord amb els perfils de risc.

Llistem els principals resultats i conclusions: 

a. El cos d’investigació sobre el tema de la relació entre els 

5 El grau alt o baix de risc es va determinar a partir d’una enquesta aplicada als pares a 
l’inici del programa. El risc ‘individual’ es refereix a reptes en la salut, el rendiment acadè-
mic o social i el comportament de la personaa jove; el risc ‘ambiental’ es refereix a reptes 
en les circumstàncies de vida que l’envolten, com ara de pobresa o viure a un barri peri-
llós. D’aquest manera, es tenien joves amb nivell de risc relativament baix, relativament 
alt en alguna de les dues dimensions, o relativament alt en totes dues.



52

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

components del procés de mentoria sosté que la força i 
duració de la relació és directament proporcional als re-
sultats positius pels i les joves (Herrera i cols., 2013). En el 
cas dels resultats d’aquest estudi en concret, les persones 
mentores i les mentorades dels diferents programes van 
reportar relacions considerablement fortes pel que fa a la 
qualitat de la proximitat, el grau en què aquestes donaven 
oportunitats per l’aprenentatge i l’avenç cap a les metes, i 
el grau en què el o la mentora va considerar els interessos 
i aportacions del o la jove.

És important fer esment, però, de l’alta taxa de tancament 
d’aparellaments persona mentora-mentorada (gairebé la 
meitat dels i les joves van experimentar-ne al menys un 
al llarg dels tretze mesos d’avaluació i seguiment); tanca-
ments que van ser fomentats sovint per part dels mentors 
i mentores i a causa de no detectar prou interès per part 
de l’infant o jove, de què aquests no semblessin necessitar 
una persona mentora, o perquè les seves necessitats sem-
blaven massa severes.
També cal dir que ni la qualitat ni la durada de les relacions 
van variar de forma important entre grups de diferent nive-
ll de risc. Això desmenteix suposats reptes i raons pels 
quals les relacions de mentoria suposadament acaben; 
en tant que per exemple, era més el tipus de risc el que 
n’explicava l’abandonament o tancament, i els i les joves 
de menor risc (baixa presència de risc individual + ambien-
tal) eren qui més abandonaven, no els de nivells alts (alta 
presència d’ambdós tipus).

b. Pel que fa als beneficis derivats de la mentoria, en l’ava-
luació als 13 mesos d’aplicació de la mentoria els i les jo-
ves que havien sigut mentorades feien millor que el grup 
de comparació en més i importants qüestions, com ara un 
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menor nivell de símptomes depressius, major acceptació 
per part dels i les iguals, creences més positives sobre la 
seva habilitat per tenir èxit a l’escola i les notes acadèmi-
ques obtingudes. Els beneficis no foren evidents en cap 
dels grups pel que fa a les qüestions mesurades de com-
portament positiu cap els iguals, inassistència a l’escola, 
faltes de comportament o confiança dels pares6. 

c. Les troballes conjuntament suggereixen que els beneficis 
de la mentoria comunitària voluntària no es restringeixen 
a joves amb un tipus o nivell particular de risc; pel contra-
ri, van ser semblants en grau amb independència del seu 
perfil de risc i altres característiques contextuals. Algunes 
excepcions a aquest patró general assenyalen alguns be-
neficis més forts i consistents per joves amb alt risc indivi-
dual però no ambiental.

d. El suport donat a les parelles de mentoria va ser variable 
entre programes i a dins de cadascun d’ells, en la forma 
en què van experimentar els suports clau; per exemple, en 
termes de quanta formació van rebre les persones men-
tores i el grau que aquests van sentir que n’era suficient. 

6 És important puntualitzar que el disseny de l’avaluació d’aquest estudi va permetre 
valorar els efectes de la participació al programa de mentoria en dues formes (Herrera i 
cols., 2013, p. 4): 
Pel que fa al component d’assignació experimental/aleatòria: al primer any de l’avalua-
ció, en els dos programes més grans aproximadament la meitat dels i les joves van ser 
seleccionades aleatòriament per connectar-se immediatament amb les persones mento-
res (el “grup de tractament”); mentre que la meitat restant (el “ grup de control ”) no van 
ser elegibles per a la concordança fins després de l’avaluació de seguiment de l’estudi de 
13 mesos. Per avaluar els impactes, es va comparar el canvi en el temps en els resultats 
de la joventut del grup de tractament amb el del grup de control.
Pel que fa al component quasi-experimental: en els altres cinc programes i durant el 
segon any en els dos programes més grans, tots els i les joves elegibles es van inscriure 
a l’avaluació i se’ls va oferir una persona mentora. En aquest component d’estudi, es va 
comparar el canvi en el temps en els resultats dels i les joves que se’ls va oferir un mentor 
o mentora sense passar per assignació aleatòria a la del grup de control de la porció d’as-
signació aleatòria de l’estudi (en aquest context, anomenat “grup de comparació”). 
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D’acord amb l’anàlisi de les pràctiques de suport dels pro-
grames (alguns dels quals en van generar d’específiques 
o complementàries per la seva participació en l’estudi), es 
troba que en general les parelles van rebre tipus i nivells 
de suport semblant; tot i que els mentors i mentores apa-
rellades amb joves amb nivells alts de risc individual van 
ser més proclius a rebre més formació inicial i suport con-
tinuat per part de les direccions del programa. Pel que fa 
a les necessitats percebudes de formació, els mentors i 
mentores d’aquest tipus d’aparellaments en van reportar 
majors per lidiar amb els problemes socials i emocionals 
de les seves persones mentorades; en contrast, mentors i 
mentores de joves de més alt risc (individual + ambiental) 
tendien a dir que necessitaven ajuda per aprendre a in-
teractuar amb la família o moure’s dins dels sistemes de 
serveis socials. 

D’altra banda, els suports rebuts per persones mentores, 
joves i pares es van relacionar amb resultats clau de la 
relació: la qualitat del suport donat per la persona respon-
sable del cas o parella va contribuir a la força i duració 
de l’aparellament. Igualment, les parelles es trobaven re-
lativament més sovint quan joves i pares rebien trucades 
regulars de suport de part seva, i quan els seus mentors 
van rebre formació inicial. 

Aquests casos eren més proclius a mantenir la relació 
d’aparellament al menys durant un any, a més que els i les 
joves avaluaven la seva relació amb la persona mentora 
com de més qualitat.

e. Finalment, pel que fa a les implicacions per professionals 
i finançadors-gestors, els autors de l’estudi en proposen 
com a importants:

I. Que la formació i el suport per les parelles de mento-
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ria s’haurien d’adaptar als tipus i nivells de risc experi-
mentat pels i les joves. Tot i que és cert que amb jovent 
en major risc la mentoria sembla presentar més reptes, 
el més destacat és que els diferents perfils porten dife-
rents afers i preocupacions. Individualitzar efectivament 
la formació i el suport comporta que els programes me-
surin i avaluïn sistemàticament el risc d’inici, amb in-
formacions tant dels reptes o problemes personals dels 
i les joves, com de les dificultats afrontades en el seu 
ambient. I aquest esforç és una qüestió que ha de venir 
recolzada per les entitats finançadores i gestores, per 
vehicular el conseqüent millor suport possible.

II. Que la mentoria hauria d’estar disponible àmpliament, 
sabent que els i les joves de diferents nivells i tipus de 
riscos en deriven beneficis importants. Les troballes 
qüestionen la restricció de reclutar o elegir jovent de 
determinats perfils o entorns; al menys pel que fa a pro-
grames que es puguin estructurar de forma semblant. 
Per programes interessats en adreçar-se a joves de risc 
major, s’ha demostrat que la mentoria ben ajustada pot 
portar beneficis, cosa que dona optimisme per treba-
llar-hi. 

III. Que s’ha de posar més èmfasi en les necessitats de sa-
lut mental dels i les joves i els beneficis que la mento-
ria proveeix en aquesta àrea. En el cas d’aquest estudi, 
una important proporció de joves reportaven alts nivells 
de símptomes depressius a l’inici; aquests van millorar 
de forma notable amb la mentoria. Resulta engrescador 
tenir evidències d’aquest efecte, considerant com  la mi-
llora en la salut mental porta beneficis a d’altres aspec-
tes importants. Així doncs, és pertinent que hi hagi una 
detecció acurada dels problemes de salut mental d’inici 
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i contínuament; i d’altra banda, que se li doni major pes 
als resultats obtinguts en dissenyar i avaluar l’èxit de les 
iniciatives de mentoria.

IV. Els esforços realitzats han de continuar millorant la 
força i consistència dels beneficis obtinguts pels pro-
grames de mentoria. Pel que fa a les troballes d’aquest 
estudi, s’apunta a un patró positiu, encara que incon-
sistent, de beneficis pels i les joves. Per exemple, l’ava-
luació no va trobar evidència de què la mentoria ajudés 
a frenar la seva participació en conductes problemàti-
ques; cosa que posa de manifest que s’ha d’anar amb 
moderació a l’hora de predir el possible impacte de la 
mentoria com a estratègia d’intervenció. Millorant els 
suports als programes, però, es poden reforçar les re-
lacions de mentoria i així l’impacte dels beneficis pel 
jovent participant. El finançament és necessari per 
aprofundir en aquest sentit, incloent el suport a organit-
zacions intermediàries que donen assistència tècnica i 
aglutinen programes, per compartir les lliçons apreses 
sobre la pràctica efectiva7.

De manera més genèrica es conclou que les troballes 
de l’estudi afavoreixen una visió optimista sobre el rol 
que els programes en general poden exercir en les vides 
de joves que afronten diferents tipus i graus de riscos; 
sobretot si els programes continuen refinant els seus 
esforços per assegurar que les parelles de mentoria ob-
tenen la formació i el suport que requereixen particular-
ment.

2. En un altre estudi (Hughes, Welsh, Mayer, Bolay i Southard, 
2009) es van explorar les expectatives, les actituds i el com-

7 En el nostre context, per exemple, tenim la Coordinadora de Mentoria Social. Fem re-
ferència al seu treball en el proper capítol.
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promís dels i les estudiants universitàries participants en un 
programa de mentoria d’aprenentatge i servei amb infants i 
adolescents d’instituts amb població en situació de pobresa 
i baixes taxes d’eficiència terminal. La finalitat del programa 
era millorar-ne els resultats i incrementar la consciència dels i 
les participants sobre les desigualtats i efectes de la pobresa. 

El programa s’involucra en pràctiques basades en evidències, 
incloent formació (seminari) i suport a mentors i mentores i 
expectatives d’un mínim de freqüència de contacte amb les 
persones mentorades. A part de les discussions del semina-
ri i en grups focals, els i les mentores registraven les seves 
reflexions sobre les expectatives del curs i l’experiència de 
mentoria (fases prèvia i posterior); responent a preguntes 
obertes que els autors van analitzar qualitativament i que es 
refereixen a sis temes principals: 

i. Expectatives d’aprenentatge sobre la pobresa; que a la 
fase post en van assolir en relació als reptes i marginació 
associats.

ii. Objectius relatius als desitjos i esforços per formar rela-
cions genuïnes i continuades de mentoria amb els i les jo-
ves; que la majoria van establir i amb la intenció de man-
tenir-les més enllà del curs.

iii. Buscar amistat amb les persones mentorades a part de 
proveir-les de suport acadèmic; relacions que van poder 
desenvolupar amb una alta confiança, consistència i con-
tinuïtat; a més de donar-los guia, suport emocional i servir 
de models pel que fa al suport acadèmic.

iv. Desafiar assumpcions i estereotips negatius tinguts; els 
quals van canviar, a més d’incrementar la seva conscièn-
cia sobre les desigualtats socials i barreres sistèmiques. 

v. Augment del compromís actiu amb la participació cívica i 
la justícia social per part de les persones mentores arran 
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de la mentoria, més enllà de la presa de consciència es-
mentada. 

vi. Aprenentatge sobre estratègies per afrontar la pobresa i 
desigualtats a la comunitat i escola de les persones men-
torades; cosa que totes les involucrades volien aprendre a 
l’inici, però que en la fase posterior no van sentir haver-ne 
après. Els autors assenyalen que això es pot relacionar en 
part amb les expectatives de solucions ràpides i imme-
diates en lloc de solucions que reconeguin la complexitat 
dels reptes que tenen els i les joves a escoles i comunitats 
amb grans necessitats.

Les troballes, tot i ser específiques d’aquest programa, posen 
de relleu la importància d’animar a les persones que facin 
mentoria a reconèixer i reflexionar contínuament sobre les 
assumpcions i biaixos relatius a les experiències de joves 
d’antecedents diversos, que poden introduir-se a la relació  
establerta amb ells com a persones mentorades, sense as-
sabentar-se’n gaire, i que configuren les expectatives i el curs 
de la relació de mentoria. Així mateix, suggereixen factors que 
poden ser importants pel compromís continuat o durador en 
els i les universitàries, més enllà del programa concret. Tot i 
no haver-se investigat més enllà de la temporalitat del progra-
ma dut a terme, destaca la intenció de la majoria de mentors i 
mentores de mantenir les relacions desenvolupades amb els 
i les mentorades. D’altra banda, també es conclou que l’apre-
nentatge en el servei pot constituir un primer pas cap al com-
promís amb la mentoria a llarg termini en joves universitaris 
i universitàries, que d’altra manera potser no considerarien 
implicar-se voluntàriament en un programa (Hughes i cols., 
2009).

B) Minories ètniques, població immigrada i accés al capital so-
cial.
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1. Destaca la recerca duta a terme per Feu i cols. (2013), re-
lativa a l’impacte del projecte Rossinyol de mentoria en la 
benvinguda i el procés de inclusió social dels infants i ado-
lescents d’origen estranger i escolaritzats a Catalunya. És un 
projecte ‘híbrid’ de mentoria comunitària i extraescolar un-a-
un, que fa ús dels recursos personals i de coneixement de la 
Universitat de Girona, amb la finalitat de fomentar la cohesió 
social exercint aquesta mentoria. Això s’assoleix a partir de 
formació dels i les estudiants universitàries que comparteixen 
i desenvolupen de manera distesa i lúdica activitats educati-
ves no formals amb el jovent, afavorint així la seva integració 
lingüística, social, cultural i les seves expectatives educatives. 
Es busca i guia per criteris d’eficiència i eficàcia de resultats 
(abans explicats), valent-se de les TIC i del treball en xarxa 
per l’optimització dels recursos, finançats pel Consell Social. 
Concretament, pel seu èxit aquest treball defineix de manera 
força clara quins són les tasques i responsabilitats específi-
ques a exercir per part de cadascun de les persones agents 
implicades i de les dinamitzadores, sempre sota supervisió de 
la direcció i coordinació del projecte (membres de la Univer-
sitat; que a més compten amb el suport del professorat de la 
mateixa per fer l’acció tutorial amb els i les mentores).
A partir de la comparació entre les persones joves que havien 
participat en el projecte de intervenció i les que no, feta a 
partir de l’anàlisi tant d’indicadors quantitatius com d’anàlisi 
qualitatiu d’entrevistes, els resultats mostren que les prime-
res aprenien la llengua més ràpidament, creaven xarxes més 
grans i diverses d’amistats a l’escola, desenvolupaven expec-
tatives i aspiracions educatives més altes, estaven més fami-
liaritzades amb el context d’acollida (municipi en què vivien), 
i milloraven els seus estàndards o nivells d’autoconfiança i 
autoestima; entre d’altres qüestions rellevants. També es va 
mostrar que la mentoria adreçada a adolescents juga un rol 
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clau en evitar el desenvolupament d’una identitat oposicio-
nal i, a més a més, ajuda a facilitar un procés d’integració i 
també de resiliència en el context d’acollida.

El projecte Rossinyol, de la mateixa manera que altres projec-
tes europeus arrelats en la mateixa orientació i dels quals s’ha 
derivat (projecte suec Nightingale i projecte israelià Perach)8 
fa palès el benefici mutu obtingut per les persones mentores 
i mentorades pel que fa al vincle establert; la promoció de la 
inclusió, d’expectatives positives i de l’autoestima de mento-
rats i mentorades, i el rol reconegut de referent la persona 
mentora, el desenvolupament de les seves competències so-
cials i capacitats per la mentoria. Mentors i mentores veuen a 
més augmentada la seva acció, interès i sensibilitat davant la 
diversitat cultural i les desigualtats socials. 
El projecte també destaca el fet que específicament acosta la 
universitat al territori, i que obre el qüestionament dels este-
reotips creats a redós de la immigració (Feu i cols., 2013). Es 
reprenen alguns elements d’aquest projecte al proper capítol.

2. L’estudi de Raithelhuber (2019) en el context austríac mostra, 
d’altra banda, com la mentoria pot ser un mitjà al suport so-
cial i accés al capital social per a persones joves que han ex-
perimentat migració forçada o en condicions de refugiades 
sense acompanyament adult. 

Mitjançant una metodologia d’anàlisi de contingut d’entrevis-
tes individuals l’autor va investigar com aquests i aquestes 
joves es representen les relacions experimentades a partir 
d’activitats de mentoria; partint de què poc se sap sobre les 
pràctiques socials i organitzacionals, les representacions 
simbòliques, i les actituds, posicionaments i subjectivitats 
que prenen les persones en el context dels programes imple-

8 Aquests projectes com a antecedents del projecte Rossinyol s’expliquen en el document 
de referència utilitzat per aquest escrit, que es pot consultar a: http://www.projecteros-
sinyol.org/wp-content/uploads/2017/08/La-mentoria-en-el-camp-de-les-minories.pdf

http://www.projecterossinyol.org/wp-content/uploads/2017/08/La-mentoria-en-el-camp-de-les-minories.pdf
http://www.projecterossinyol.org/wp-content/uploads/2017/08/La-mentoria-en-el-camp-de-les-minories.pdf
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mentats amb infants refugiats, o el sentit que s’hi dona. Tot 
i haver-hi nombrosos estudis sobre diverses experiències i si-
tuacions viscudes pels i les joves migrants sense referents 
familiars, no n’hi ha gaires específicament sobre com donen 
forma i experimenten les seves xarxes socials, i com les seves 
relacions connecten amb el seu capital social en qüestions 
importants com ara els reptes en diferents estadis de la seva 
arribada, establiment en el nou context, o la incertesa de po-
der romandre-hi. Tot i que les seves connexions establertes 
tenen el potencial de facilitar l’accés a recursos i el sentit de 
pertinença, els seus canvis i transicions d’entorn poden tren-
car-los; per exemple, quan arriben a la majoria d’edat o han 
de canviar de centre.

Els resultats s’enfoquen i organitzen segons els i les joves en-
trevistades van experimentar les seves persones mentores i 
les funcions de mentoria, com a suport social i com a millora 
del seu capital social.

a. Pel que fa a la mentoria com a via per establir contac-
tes socials, en primer lloc la majoria del jovent descriu la 
pròpia existència de la relació tant funcionalment com 
subjectivament beneficiosa, de suport i recomanable. El 
‘padrí o padrina’ (persona mentora) assignada els perme-
tia accedir a conèixer gent ‘normal’ així com a les seves 
pròpies relacions i amistats, i els ajudava en tot moment a 
resoldre qualsevol mena de necessitat.

En segon lloc,les persones mentores van constituir una 
via clara per millorar les habilitats comunicatives mit-
jançant l’aprenentatge de la llengua; però també com una 
forma d’accedir a les persones, les institucions socials, la 
formació i la feina (moltes persones joves portaven fins 
i tot anys al país abans de tenir l’oportunitat d’aprendre 
l’idioma i comunicar-se).
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En tercer lloc, es mostra que tant les persones mentores 
com les organitzacions responsables dels programes de 
mentoria els van facilitar tenir accés a àrees clau o prio-
ritàries de les institucions i els recursos, escolars, educa-
tius, d’habitatge i inclús monetaris. El fet que els i les jo-
ves reconeguin que això seria no obstant temporalment, 
pren rellevància perquè podria ser una forma de limitar 
les seves expectatives d’allò que poden esperar rebre.

En quart lloc, els i les joves veien els recursos rebuts de 
padrins i padrines com un suport rellevant per afrontar les 
transicions a la joventut adulta, especialment en el seu 
pas a habitar a grans camps per a persones refugiades 
adultes, o en assumptes com desenvolupar perspectives 
de formar-se gràcies al contacte amb elles i altres perso-
nes significatives, donant els passos corresponents.

Pel que fa, en cinquè lloc, al suport emocional i psico-
social, la sola connexió amb la persona padrina o poder 
compartir amb ella, els feia bé, sentir felices, i interpretar 
com a suport la seva disponibilitat i temps ofert, cosa que 
els animava a assolir les seves metes vitals o en moments 
difícils.

D’aquest punt es conclou que les persones mentorades 
entrevistades estaven vinculades al medi per complexos 
vincles de reciprocitat, d’estructures i processos recíprocs; 
i aquesta ‘immersió’ els donava sentit de pertinença a ni-
vell afectiu, sobretot arran de les relacions establertes i 
les seves experiències i pràctiques en què socialitzaven. 
És a dir, que era en la mentoria que es produïen o s’es-
tenien la sensació i el sentiment de seguretat i benestar 
en una comunitat o relació. A través dels i les mentores, 
varen trobar situacions socials noves en què podien exer-
cir rols i posicionar-se.
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El projecte va ajudar els i les joves a trobar oportunitats i 
formes d’assolir una participació social-institucional subs-
tancial, reconeixent en la relació de mentoria els aspec-
tes que trobaven importants per participar. El model de 
‘padrinatge’ el van entendre com una (o l’única) manera 
de fomentar alguns aspectes centrals per poder progres-
sar en els seus esforços per sobreviure i fer-se una vida 
(Raithelhuber, 2019). En alguns casos, la relació amb una 
persona mentora la concebien com un catalitzador o punt 
crític per aconseguir accedir a un major suport social, 
reduint la distància i alienació percebuda. Així doncs, es 
conclou que en aquestes persones entrevistades la parti-
cipació és limitada o parcial; i l’acomodament, la protec-
ció social i potencials contactes assolits són relativament 
precaris. 

b. La mentoria com a possibilitat d’aconseguir i gestionar el 
capital social. Els i les joves van poder accedir a part de 
l’estructura social que podien utilitzar com a recurs per 
les seves accions; alguns gestionant activament aquest 
capital en buscar accedir-hi, i en altres casos accessible 
mentre durava la relació de mentoria, com a conseqüèn-
cia indirecta.

c. La mentoria com a suport social. A més d’instrumental-
ment, en termes emocionals i d’informació, la mentoria va 
expandir la seva xarxa social i proveir d’altres connexions 
de les quals rebre alhora que oferir suport. Això represen-
ta un repte, en tant que exigeix ser capaç de descodificar 
determinats codis culturals i adaptar-se a formes específi-
ques de comportar-se i comunicar-se.

Una darrera conclusió és que les experiències mentores 
només es poden entendre en el seu context institucional 
i polític; en aquest cas, condicions extremes d’exclusió, 
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discriminació estructural en tant que immigrants, i ‘inclu-
sió diferencial’. Les institucions de benestar infantil-juve-
nil en aquest país són les organitzadores i responsables 
d’aquesta inclusió, però que parteix de la marginalitat i 
la manté. Donat això, el que han rebut els i les joves mit-
jançant la mentoria resulta molt significatiu tant per a ells 
i elles com per a les persones mentores padrines; i s’ha 
evidenciat que s’ha d’esprémer el potencial d’aquests 
programes per desenvolupar la protecció de qui no parti-
cipa del dit estat del benestar.

3. També destaca la recerca realitzada per Shier, Goutro i Goias 
(2018) sobre el rol de la relació formalitzada entre persones 
mentores i mentorades en la cerca i desenvolupament de ca-
pital social per part de noies d’edat adolescent de minories 
ètniques a Canadà; i enfocada en com aquest capital contri-
bueix a les metes d’assoliment ocupacional, i les estratègies 
per fer-ho. Les autores plantegen que tot i no haver investiga-
cions que confirmin la relació directa entre el treball adreçat a 
la construcció de capital social amb adolescents i l’ascensió 
social resultant, es parteix de què l’efecte s’hauria de notar, 
sent que les joves tenen el temps per projectar i planificar 
transicions reeixides al mercat laboral o oportunitats educa-
tives. 

Mitjançant l’entrevista individual amb les quinze joves partici-
pants en el programa, es va posar de relleu en primer terme 
que són força conscients de la seva manca de capital social 
–és a dir, de la seva realitat vital; i com es proposen fer ús de 
la seva relació de mentoria per utilitzar-lo. Les persones men-
tores van complir una funció de xarxa, ja que proporcionaven 
accés a nous recursos socials amb què les joves mentorades 
no comptaven abans de participar en el programa de mento-
ria. Aquests recursos els van saber utilitzar estratègicament 
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per assolir la seva acceptació a programes universitaris i con-
nectar-se amb professionals exercint a l’àrea del seu interès, 
principalment; sent el capital social disponible un motivador 
i mediador contra les barreres inicials.

Aquestes troballes donen peu a investigar com l’assoliment 
de capital social durant les etapes juvenils incideix en les 
oportunitats laborals i l’estatus social i econòmic futurs. Les 
autores proposen que per això resulta pertinent fer estudis 
retrospectius que comparin els resultats d’aquelles persones 
que hagin participat en programes enfocats en la construc-
ció d’aquest capital, entre els quals els de mentoria, amb 
qui no, podent d’aquesta manera valorar empíricament, de 
manera sostinguda en el temps i amb indicadors, les impli-
cacions de l’accés al capital social i les oportunitats de mobi-
lització social que comporten les relacions establertes en els 
programes.

C) Situacions traumàtiques i resiliència.

Posem el focus en els beneficis de la mentoria aplicada i el 
rol jugat per mentors i mentores amb dones estudiants uni-
versitàries que havien viscut experiències adverses i traumà-
tiques; qüestió investigada amb una aproximació qualitativa 
de comparació de casos per Reilly i D’Amico (2017). Concreta-
ment, totes les participants havien viscut abús en la infància, i 
la meitat d’elles, violència íntima per part de la parella alhora.

Al llarg de tres sessions d’entrevista, es va posar el focus en 
el seu historial de mentoria, les seves experiències actuals 
amb els seus mentors i mentores i el significat educatiu de la 
mentoria en les seves vides. Algunes de les dones no havien 
desenvolupat relacions de mentoria; entre les raons donades, 
perquè es veia com a signe de dependència. 

Els temes analitzats inclouen:
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 - Mentors i mentores ‘de fantasia’: Les participants que ha-
vien patit abús i aïllament extrem, entre els 5 i 8 anys so-
vint identificaven personatges religiosos, històrics o místics 
com a persones mentores. Aquestes últimes els proporcio-
naven una sensació de connexió o ‘pseudo-vinculació’.

 - Mentors i mentores primerenques: Entre els 9 i 16 anys, 
les dones van desenvolupar relacions de mentoria amb 
persones significatives, com ara professors/es o familiars, 
que les veien com a competents; cosa que les va ajudar 
com a reflex a desenvolupar autoestima i ‘mantenir-se’ sa-
ludables. Aquestes persones mentores també havien expe-
rimentat dificultats en les seves pròpies vides.

 - Mentors i mentores pel creixement: La majoria van descriu-
re també una persona mentora en la seva vida que els va 
facilitar la transició a la vida adulta. També les va ajudar a 
validar el seu procés de creixement fora del dolor emocio-
nal.

 - Mentors i mentores professionals: Prop de la meitat van te-
nir relacions de mentoria en què se’ls proporcionava forma-
ció i suport, incloent coneixements i contactes, per recolzar 
el seu desenvolupament professional.

En general, la mentoria sembla donar suport a diversos aspec-
tes del desenvolupament de les dones i la curació de super-
vivents d’abús, ajudant també a reduir l’aïllament i les pors 
al fracàs. Les autores conclouen que la mentoria planificada 
pot ser especialment important per supervivents d’abús, ja 
que l’estructura deliberada de la relació es ressent menys de 
les complicacions sorgides per les seves històries. Els casos 
divergents ajuden a examinar les limitacions de les interpreta-
cions realitzades sobre aquestes. D’altra banda, les relacions 
naturals de mentoria semblen ser efectives per ajudar aquest 
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perfil de persones, que en aquest cas van proporcionar poder 
compartit i recursos. Els resultats fan reflexionar alhora sobre 
qüestions d’autoconfiança i control en relació a la mentoria, i 
dona llum d’altra banda a les seves aplicacions específiques 
amb dones d’educació superior. 

D) Alfabetització i competència escolar.

La recerca sobre mentoria en aquest camp ha fet conside-
rables aportacions al cos teòric; especialment les interven-
cions mentores que s’enfoquen en el desenvolupament i la 
potenciació de l’aprenentatge autoregulat. Aquest es refereix 
a processos d’autoregulació aplicats durant una experiència 
d’aprenentatge on l’objectiu és el nivell d’assoliment desitjat.

1. En relació a aquest tema, la base conceptual i els processos 
involucrats en aquest tipus d’aprenentatge, segons Schunk 
i Mullen (2013), són rellevants per als objectius i resultats 
desitjats de la mentoria, i la teoria i les investigacions sobre 
el mateix fonamenten la base per a un model de recerca de 
mentoria integrat, amb la finalitat d’explorar i interpretar mi-
llor els elements cognitius, afectius i conductuals de persones 
mentores i mentorades en les diferents fases de les interac-
cions que estableixen. Ho expliquen extensament en un tre-
ball que proposa dit model conceptual, en què la mentoria i 
l’aprenentatge autoregulat poden integrar-se. Resumim algu-
nes de les seves idees centrals9. 

La recerca sobre mentoria en entorns formatius ha investigat 
sobre tot aspectes com les formes de reclutar, formar i re-
forçar les persons mentores; com aparellar-les millor amb les 
mentorades; formes de promoure els èxits acadèmics i pro-
fessionals d’aquestes, i estratègies per avaluar els programes 

9 Es recomana la consulta d’aquest interessant article, disponible a:
https://www.academia.edu/12353965/Toward_a_Conceptual_Model_of_Mentoring_
Research_Integration_with_Self-Regulated_Learning

https://www.academia.edu/12353965/Toward_a_Conceptual_Model_of_Mentoring_Research_Integration_with_S
https://www.academia.edu/12353965/Toward_a_Conceptual_Model_of_Mentoring_Research_Integration_with_S
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de mentoria (tots explicats en el pròxim capítol del present 
llibre). Donat que la finalitat de la mentoria és ajudar al funcio-
nament independent de les persones mentorades, aquesta 
acaba per sobreposar-se amb l’autoregulació, la generació o 
construcció de coneixements propis, els afectes i els compor-
taments auto-generats de l’individu, que sistemàticament 
s’orienten a l’assoliment de les pròpies metes.

Quan parlem d’autoregulació ens referim a activitats o com-
petències com l’establiment de metes; aplicar i ajustar estra-
tègies per assolir-les; monitoritzar cognitivament l’actuació o 
el rendiment i el progrés, mantenint la motivació i els afectes 
i creences positives sobre l’aprenentatge, i fent ús dels re-
cursos socials i ambientals per ajudar a dit assoliment; to-
tes tasques d’importància o constituents de les interaccions 
mentores.

Així doncs, cal esperar que l’aprenentatge autoregulat jugui 
un paper destacat abans, durant i després de les interaccions 
entre persones mentores i mentorades; ja que la mentoria 
emfasitza el desenvolupament d’aquest tipus d’aprenentat-
ge com un dels seus resultats. De fet, les metodologies utilit-
zades pels investigadors per capturar la naturalesa dinàmica 
de l’aprenentatge autoregulat semblen ideals per avaluar les 
interaccions que se suposa ocorren durant la mentoria.

D’acord amb el model proposat, se suposa que els comporta-
ments de les persones mentores (p.e., modelar o donar retroa-
limentació) afecten els afectes i les cognicions autoregulades 
de les persones mentorades (p.e., comoditat, autoeficàcia, 
metacognició); que, al seu torn, haurien d’influir els seus com-
portaments, com ara parar atenció, l’aprenentatge observa-
cional o la pràctica. Es preveu que aquests comportaments 
afectin els afectes i les cognicions autoregulades dels  i les 
mentores, per exemple la planificació i la satisfacció, ja que 
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avaluen els aprenentatges dels i les mentorades i decideixen 
sobre les properes accions, i, com en el cas de mentorats i 
mentorades, els seus comportaments, com l’escolta i animar, 
es veuen influïts pels pensaments i sentiments experimen-
tats (veure la figura 2, que ho clarifica). Així, el model posa de 
relleu la naturalesa dinàmica i cíclica de l’autoregulació du-
rant les interaccions entre persones mentores i mentorades. 
Les autores expliquen que tot i que solem centrar-nos en les 
persones mentorades, aquestes interaccions també tenen el 
potencial de millorar l’aprenentatge autoregulat de mentors 
i mentores.

Figura 2.- Model de procés d’interaccions de mentoria10. 

Amb la base anterior, es proposen diferents tipus d’estudis:

1. Estudis que ajudin a identificar l’operació de processos 
clau en els diversos moments de les interaccions de men-
toria. Per exemple la planificació per part de les persones 
mentores de les seves interaccions amb les mentorades; 
les creences i metes de totes dues; com els plans de 
mentors i mentores es tradueixen en accions, i com les 
modifiquen a partir de les respostes de les mentorades; 
els canvis en les creences de totes dues durant les inte-
raccions; i els resultats cognitius, afectius i conductuals 

10 Retret de Schunk i Mullen (2013), p. 378.

Cognicions i afectes 
autoregulats de la 

persona mentorada

la persona mentorada

Cognicions i afectes 
autoregulats de la 

persona mentorada

de la persona mentora
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de les interaccions de mentoria tant en unes com en les 
altres.

2. Pel que fa a la internalització i transferència dels pro-
cessos autoregulats, se suggereix enfocar-se en com 
aquests i la mentoria les afecten. Com que un resultat 
important de la mentoria és que les persones mento-
rades guanyin les habilitats i creences necessàries per 
continuar aprenent fora d’ella, resulta important al seu 
torn saber com els i les mentorades les internalitzen en 
els seus sistemes autoregulatoris, de forma que puguin 
fer-ne ús i adaptar-los personalment; qüestió no gaire 
estudiada. També té rellevància que la forma en què els 
mentors i mentores motiven l’aprenentatge autoregulat 
a l’inici d’un tema d’estudi pot variar al llarg del procés 
mentor; on s’espera que les persones mentorades vagin 
augmentant el control autoregulatori dels seus processos 
i resultats. D’igual manera, seria bo estudiar com canvia 
la dinàmica de les relacions en casos que la mentoria es 
reprèn o restableix.

3. En relació a la mentoria en entorns no tradicionals, se sap 
que molta mentoria acadèmica es dona fora dels contex-
tos formals, i en particular durant les trobades informals 
i/o espontànies entre persona mentora i mentorada. Les 
autores subratllen (i com s’ha suggerit en apartats an-
teriors), que seria important explicar com es delimiten 
les funcions mentores, ja que alhora algunes activitats 
en entorns informals reflecteixen funcions socials com 
l’amistat, més que no pas mentoria. També és important 
investigar per determinar com mentorats i mentorades 
combinen i sospesen la significança de diverses experièn-
cies d’aprenentatge i relacions de les mentories. De la 
mateixa manera, cal mirar les particularitats de les men-
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tories grupals, entre iguals i electrònica que incideixen en 
l’autoregulació, i com aquesta modifica les interaccions 
en aquests formats de mentoria. 

4. Finalment, sobre el rol de possibles variables moderado-
res es recomana investigar la influència que poden tenir 
en les interaccions mentor/a - mentorat/ada algunes de 
tipus demogràfic (gènere, edat), contextual (mentoria for-
mal/informal, voluntària o assignada), segons la fase de 
la mentoria, i les creences sobre la mateixa, com ara els 
seus beneficis, el que aporta, etc. D’algunes se’n coneix 
l’efecte, però d’altres no clarament o del tot. Resulta im-
portant no només determinar si aquestes o d’altres mo-
deradors afecten els comportaments, idees i afecte de 
persones mentores i mentorades, i desenvolupar noves 
concepcions sobre la mentoria, sinó també perquè sovint 
aquestes variables moderadores s’utilitzen per aparellar 
persones mentores i mentorades, sense saber si això 
contribueix a l’èxit de la mentoria.

Entre les implicacions per a la teoria i la pràctica es recomana 
que s’adaptin les teories sobre l’aprenentatge autoregulat i 
sobre la mentoria per a capturar millor la naturalesa dinàmi-
ca del fenomen que descriuen. Un canvi en l’enfocament de 
l’aprenentatge autoregulat és necessari; mirant aquest pro-
cés no tant com un resultat o estat de l’individu, sinó més 
aviat com un esdeveniment o procés continu sense una se-
qüència prèviament prescrita.
També es recomana que els teòrics abordin com les habilitats 
d’autoregulació operen i es poden desenvolupar a entorns 
on hi ha més enfocament en les dinàmiques interpersonals, 
co-regulació o regulació compartida, que en l’aprenentatge 
d’habilitats acadèmiques, com succeeix per exemple en en-
torns d’educació superior.
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No s’han explorat, per altra banda, les interaccions dinàmi-
ques entre els comportaments, cognicions i afectes de perso-
nes mentores i mentorades al llarg de les mentories i abans i 
després de les mateixes. De fet, no hi ha gaire bibliografia so-
bre mentoria que doni guia sobre maneres de desenvolupar 
l’aprenentatge autoregulat, a contextos formals ni informals. 
Seria bo, per exemple, clarificar com les funcions mentores el 
poden fomentar, tant per habilitats de treball com relacionals 
dels mentorats i mentorades, com ara posar-se metes, gestio-
nar el temps, estructurar l’ambient per maximitzar l’aprenen-
tatge o mantenir un sentit d’autoeficàcia per l’aprenentatge.
També té importància proveir descripcions elaborades sobre 
el procés pel qual s’internalitzen els afectes i les cognicions re-
lacionades amb aquest tipus d’aprenentatge. Segons es vagi 
avançant en aquest camp, es podrà reflexionar sobre com les 
activitats de mentoria promouen la internalització d’habilitats 
d’autoregulació; donant resposta per exemple a com les per-
sones mentorades poden activar-les més enllà de la mentoria 
pel seu desenvolupament i aprenentatge personal continu, 
com ara buscant noves relacions mentores o xarxes d’iguals.

Igualment, seria important aclarir les funcions que exerceixen 
les variables moderadores potencials, abans esmentades; en 
especial, com activen o incideixen en la motivació durant les 
interaccions mentores. I, pel que fa a les creences, es podrien 
clarificar com aquestes afecten les interaccions; que al seu 
torn podrien ser utilitzades per ajudar als i les aprenents a 
desenvolupar creences que siguin d’utilitat.

Per últim, pel que fa a les implicacions pràctiques les autores 
suggereixen que persones mentores i mentorades es bene-
ficiaran de rebre instrucció sobre mentoria efectiva i els pro-
cessos de l’aprenentatge autoregulat basats en la recerca; al-
hora que fent-se conscients que aquest tipus d’aprenentatge 
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és important pel succés dins el propi camp de dedicació a 
curt i llarg termini, i que poden ser millors en autoregular el 
propi aprenentatge. Els mentors i mentores poden elles ma-
teixes aplicar les habilitats d’autoregulació pels avenços en 
les seves pròpies carreres; i experimentar major autoeficàcia 
pel fet d’emparellar-se amb mentorats i mentorades que es-
tan en el camí de ser més eficaços i autoregulats; aprenent 
“d’ells i amb ells”.

Així, es conclou emfasitzant la idea que investigar els pro-
cessos cognitius, metacognitius, conductuals, motivacionals 
i afectius que es produeixen en i entre persones mentores i 
mentorades té el potencial de fer avançar la comprensió dels 
efectes de la mentoria, produint beneficis a curt i llarg termini 
per a totes dues. Donat l’èmfasi que actualment se li dona a la 
mentoria acadèmica, la conceptualització presentada sembla 
ser oportuna i necessària per garantir que la mentoria porta al 
procés i als resultats desitjables als quals està dirigida. 

2. Una publicació sobre l’avaluació longitudinal de l’efectivitat 
d’un programa de mentoria escolar en educació secundària, 
amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament d’habilitats 
d’aprenentatge autoregulat (Nunez, Rosario, Vallejo i Gonzá-
lez-Pienda, 2013) també resulta interessant d’explicar; dona-
da la necessitat que moltes recerques posen de relleu, que 
els i les estudiants les desenvolupin per assolir l’èxit educatiu. 
Com expliquen els autors, aquelles persones que estan for-
mades en aquest tipus d’habilitats mostren una més alta mo-
tivació, major compromís escolar i notes acadèmiques més 
altes. També se sap que la mentoria ajuda als i les joves a 
desenvolupar-les, però no hi ha hagut gaires recerques que 
analitzin l’efectivitat dels programes de mentoria de base es-
colar en aquest desenvolupament o en el rendiment acadè-
mic general.
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Noranta-quatre estudiants de nacionalitat portuguesa d’entre 
11 i 14 anys es van assignar en grups de quatre a persones 
mentores voluntàries amb experiència docent a Secundària, 
que van participar en tres tallers formatius i dues supervi-
sions setmanals. El programa de mentoria fou dissenyat per 
promoure l’establiment de metes, l’auto-supervisió, l’auto-
reflexió, la planificació estratègica i les estratègies d’orga-
nització com habilitats d’aprenentatge autoregulat; i donant 
coneixement declaratiu, procedimental i condicional sobre 
aquest centralment. D’aquesta manera, els i les mentores 
ajudarien a les persones mentorades a reflexionar sobre els 
diferents aspectes del coneixement en diversos contextos 
d’aprenentatge.
Als tres, sis i nou mesos es van examinar els resultats pel 
que fa a les estratègies d’autoaprenentatge, l’autoeficàcia pel 
mateix, la seva utilitat percebuda, i l’assoliment acadèmic en 
llengua i matemàtiques; sempre amb consideració del temps 
dedicat a l’estudi. Es va trobar que hi havia diferències entre 
el grup mentorat i el de control en tots els aspectes cap al 
final del període. Així, es conclou amb evidències de l’efec-
tivitat del programa, donat l’increment en les habilitats i els 
resultats escolars. A part, la naturalesa longitudinal de l’estu-
di demostra i posa de relleu que l’efectivitat de la mentoria 
acadèmica cal mesurar-la de forma aplaçada al llarg de les 
intervencions, ja que el desenvolupament i els efectes de les 
tècniques d’autoaprenentatge són graduals, i no solucions 
instantànies o immediates.

3. Una aproximació basada en l’evidència per millorar habili-
tats d’alfabetització mitjançant la mentoria, l’aporten Miller, 
Connolly i Maguire (2011), amb un estudi sobre un programa 
a Irlanda del Nord d’ajuda a la lectura (‘Temps per a llegir’) 
que va posar de relleu d’altra banda els múltiples rols que els 
mentors o mentores poden adoptar dins la relació.
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Es van aparellar aleatòriament persones mentores volun-
tàries que pertanyien a companyies afiliades a un programa 
de millora de la comunitat, amb nens i nenes d’educació 
primària (512, de 8 i 9 anys, de 50 escoles) amb baixa habi-
litat lectora, i explorant-ne l’efectivitat al termini d’un any de 
reunions setmanals de trenta minuts per llegir conjuntament 
(dues per setmana).
Les mesures de les avaluacions fetes a principis i finals de 
l’any del projecte van revelar que els infants van millorar signi-
ficativament diverses habilitats lectores (descodificació, ritme 
i fluïdesa de la lectura), actituds vers la lectura (major gaudi 
en llegir i sentit d’eficàcia en la millora de la fluïdesa) i aspira-
cions de futur, que es van ver augmentades.
L’estudi mostra com mitjançant activitats col·laboratives com 
la duta a terme de lectura, les parelles de mentoria poden 
crear relacions fortes, i alhora augmentar les habilitats que 
els i les joves estan desenvolupant, en una àmplia gamma 
de dominis. Aquest guany resulta força destacat pel que fa 
a habilitats com les esmentades; a més que s’evidencia que 
la mentoria resulta ser molt més enllà d’una tutoria relacio-
nada amb una capacitat específica - com s’ha proposat teòri-
cament - pel fet d’enfocar-se en una activitat estructurada de 
més abast, amb fites concretes i mesurables.

E) Efectes de la mentoria informal.

Destaca una recerca sobre els efectes positius a nivell físic 
i mental en la joventut adulta de les relacions informals de 
mentoria al llarg de l’adolescència, en joves en situació d’aco-
lliment residencial (Ahrens i cols., 2008). Parteix d’evidències 
que indiquen que el jovent en aquesta situació es troba en 
major risc de desenvolupar o tenir resultats dolents en la vida 
adulta en diversos dominis, entre els quals la salut física i 
mental, comportaments de risc i delictius, assoliments edu-
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catius i ocupació. Se sap poc, d’altra banda, sobre els efectes 
a llarg termini de relacions significatives o de mentoria no-for-
mal o informal. 

Basant-se en dades de l’última fase de l’Estudi longitudinal 
nacional sobre salut adolescent dels Estats Units, els inves-
tigadors van analitzar els aspectes esmentats de 310 estu-
diants que havien sigut acollits i acollides (1,68 acolliments 
de mitjana; duració no recollida). La meitat d’aquestes per-
sones acomplien els criteris d’haver sigut mentorades de 
manera informal per algun adult no parental (ni tampoc per 
germà o germana, ni per la parella) al menys durant dos anys, 
i començant la relació entre els catorze i disset, amb alguna 
mena d’efecte positiu transcendent en la seva vida. Es van 
analitzar finalment els efectes en la adultesa primerenca en 
els dominis d’escola/treball, benestar psicològic, salut física i 
participació en comportaments insalubres.

Els i les joves que havien sigut mentorats de manera informal 
(duració mitjana de 9,7 anys de la relació) van ser més pro-
clius a reportar una salut global favorable i menys propensos 
a tenir ideacions suïcides, rebre un diagnòstic d’infecció de 
transmissió sexual, i ferir alguna persona en una lluita el da-
rrer any. També hi va haver una tendència gairebé significativa 
cap a una major participació en educació superior en aquest 
grup; i pel que fa a altres efectes (relatius a altres àrees a 
les esmentades), van tenir de mitjana un nombre significati-
vament més gran de resultats positius que els i les joves no 
mentorades. Per altra part, no es van trobar diferències en 
l’assoliment educatiu i de feina, nivells de depressió, autoes-
tima, pràctica d’activitat física, ús d’algunes drogues (tabac 
i altres; però sí de marihuana i alcohol), pertinença a alguna 
colla ni detencions policíaques sent majors d’edat. Pel que fa 
a les característiques de la relació, al voltant de la meitat dels 
i les joves van reportar que la persona mentora havia proveït 
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de guia, consell i suport emocional; i per una proporció menor, 
havia proveït de suport instrumental o material, funcionat com 
a figura parental o com a model.

Les troballes demostren que les relacions informals de men-
toria de llarga durada que abasten l’etapa adolescent contri-
bueixen a millorar la salut física i mental del jovent que ha si-
gut acollit per part del sistema social, durant la seva transició 
a la vida adulta. L’estudi aporta llum sobre els beneficis de la 
mentoria en enfocar-se en diversitat de qüestions i resultats 
específics, en relacions de llarga durada, i de les quals se’n va 
fer un llarg seguiment (sis anys); mostrant la importància de 
les relacions positives sostingudes amb una persona més ma-
jor, i amb implicacions per la mentoria amb joves: conclou així 
que s’haurien de desenvolupar i avaluar estratègies de suport 
a les relacions naturals de mentoria per aquesta població.

En el proper capítol es reprenen algunes de les idees referides 
i explicades a les recerques citades. Amb aquestes hem volgut 
cridar l’atenció sobre aspectes que la mentoria social específi-
cament ajuda a desenvolupar, resoldre, matisar, realitzar o fins i 
tot desmitificar, tant de les seves pròpies accions com d’alguns 
col·lectius a què s’adreça. Un treball de construcció de coneixe-
ment i pràctiques d’intervenció que en aquest sentit es nodreixen 
mútuament i permeten millorar la mentoria en termes d’encara 
major efectivitat i eficiència.
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PROJECTES I METODOLOGIES DE MENTORIA
A part dels i les participants principals en una relació de men-
toria, és a dir de les persones mentores i mentorades, el procés 
de mentoria formalitzada o institucionalitzada implicarà sempre 
a un tercer agent, que delimiti i reconegui les funcions de ca-
dascuna de les parts; incloent les seves tasques com a tal. En 
el context de la mentoria social, normalment aquesta tasca de 
delimitació i reconeixement es realitzada concretament per un 
tècnic o tècnica individual o en forma de grup, especialitzada 
en les tasques de donar suport a la resta d’agents, supervisar i 
avaluar la seva relació i l’evolució de la mateixa. Donada la seva 
tasca clau de suport i avaluació, aquesta persona o membres de 
grup han de comptar amb determinades característiques:

 - Ser experta/es o amb coneixements especialitzats en rela-
cions interpersonals, processos relacionals i/o de mentoria. 
Habitualment, provenint de titulacions com ara Psicologia, 
Sociologia, Pedagogia, Educació Social o Treball Social.

 - Tenir disposició i interès a rebre formació complementària, 
específica o especialitzada sobre processos de mentoria.

 - Desenvolupar o disposar de materials i recursos específics 
per donar suport a ambdues parts de la relació de mentoria.

 - Establir diversos mecanismes de control, com ara instru-
ments (tests, proves obertes, etc.), trobades o reunions, indi-
viduals o grupals, que permetin avaluar quantitativa i quali-
tativament les necessitats dels diferents actors en el procés, 
les solucions i els recursos oferts per atendre-les, i el mateix 
procés de mentoria (Plataforma Educativa, 2019).

En les reunions de supervisió i de seguiment general s’ha d’ofe-
rir un espai de confidencialitat, confiança i seguretat per poder 
parlar de les pors, les expectatives, l’evolució de la relació amb 

3.
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la o les persones mentorades i compartir dubtes amb la resta de 
mentors i mentores i de qui supervisa. Així doncs, la tasca prin-
cipal de la persona supervisora és donar el suport requerit per a 
què les relacions de mentoria prosperin.
Pel que fa a la tasca d’avaluar el grau d’acompliment dels ob-
jectius dels projectes concrets, la persona supervisora ha de 
coordinar o establir detalladament un sistema d’avaluació per 
comprovar l’assoliment de metes. Aquest pot basar-se en ins-
truments qualitatius (recull de diaris o sessions d’entrevistes; 
entrevistes sobre temes específics; registres observacionals) o 
quantitatius (tests; avaluació de competències; enquestes a les 
persones mentores i mentorades, etc.). En general, és preferible 
portar a terme una avaluació contínua al llarg de l’execució del 
programa, de forma que al final del mateix es pugui reflexionar 
sobre possibles punts d’inflexió en l’evolució de la relació i de-
terminar els punts de millora; per exemple, en cas que es vulgui 
replicar el projecte o si hi ha planificada una nova fase en la re-
lació mentora. 

En punts que detallarem més endavant tornem a aquests temes 
de la supervisió i l’avaluació. Detallem tot seguit les fases que el 
cicle d’un projecte de mentoria social ha de tenir, prenent com 
a base la proposta recollida al dossier elaborat per la Coordi-
nadora de Mentoria Social (CMS en endavant), plataforma d’or-
ganitzacions que desenvolupen projectes de mentoria adreçats 
a col·lectius en situació de vulnerabilitat social a Catalunya i al-
tres llocs de l’Estat (CMS, 2018). En la descripció de cadascuna 
d’aquestes fases anirem esmentant algunes altres funcions de 
la figura de la persona supervisora, qui té un rol d’especial re-
llevància a la fase de seguiment i suport. També ens basem en 
altres fonts i recerques que aborden aquest tema, com ara Mu-
llen i Schunk (2012) sobre l’operacionalització de les fases de 
les relacions de mentoria, o la Guia de Mentoria publicada per 
Plataforma Educativa (2019).
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FASES DEL CICLE D’UN PROJECTE DE MENTORIA SOCIAL I METO-
DOLOGIES.

1. Anàlisi de necessitats i objectius.
El disseny del projecte ha de basar-se en l’anàlisi de les ne-
cessitats del col·lectiu a qui s’adreça i en el perfil de les per-
sones participants, així com d’acord amb els objectius esta-
blerts. Aquesta anàlisi donarà dades que permetin avaluar-les 
i preveure la incidència o impacte que el projecte pugui tenir, i 
si la mentoria resulta la metodologia adequada i pertinent per 
aprofitar les potencialitats del grup focus. També serà d’utili-
tat per construir els objectius del projecte amb més concreció 
i adequació, i per reflexionar sobre el tipus de mentoria més 
adequada a aquests, en termes de perfils de persones mento-
res i mentorades, la tipologia de les trobades o la duració del 
projecte (CMS, 2018).

A. Per l’anàlisi s’haurien d’incloure consultes fetes amb els 
grups clau, com testimonis del grup de persones mentores 
que hi participarà, les organitzacions de referència i d’al-
tres entitats que desenvolupen projectes de mentoria amb 
col·lectius semblants. D’altra banda, resulta convenient l’ús 
de diversos instruments i tècniques per recollir informació 
d’anàlisi, com ara qüestionaris, enquestes, estadístiques, 
entrevistes, discussions en petits grups i grups focals.

B. Pel que fa a la definició dels objectius del projecte, aquests 
s’han de pensar un cop es tenen clares les necessitats que 
el projecte resoldrà i qui seran les persones mentorades. La 
definició ha de ser clara i acurada, no només perquè seran 
subjecte d’avaluació sinó també per poder comunicar als 
agents (persones voluntàries, finançadores, equip tècnic) 
les finalitats buscades. Igualment, el llenguatge utilitzat per 
expressar-los sovint fa referència a les diferències que es 
volen provocar, i han de ser formulats en termes de canvis.

3.1. 
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L’objectiu general indica el canvi desitjat; perquè aquest 
sigui estratègic, ha de:

 - Tancar o escurçar les distàncies entre l’estat actual i l’es-
tat esperat.

 - Ser rellevant per aconseguir els impactes que persegueix 
el projecte.

 - Concretar el que es vol aconseguir, més que fixar actua-
cions específiques.

 - Suposar un repte, però sent alhora realista i assolible.

L’objectiu tendeix a romandre invariable mentre no hi hagi 
un canvi a l’entorn que ho justifiqui o fins que s’arribi al 
resultat desitjat (CMS, 2018, p. 20).

Els objectius específics, per la seva part, indiquen quins 
seran els resultats més immediats de les activitats del pro-
jecte. Aquests han de ser:

 - Específics; reflectint concretament allò que es persegueix.

 - Mesurables; per determinar quant i/o com s’ha complert.

 - Orientats a resultats; especificant i quantificant un resul-
tat concret.

 - Limitats en el temps; establint els temps en què s’han de 
complir. 

 - Unívocs; és a dir, sense ambigüitats d’interpretació.

La definició dels objectius també ha de descriure les perso-
nes destinatàries i com farà. En aquest sentit, la mentoria 
pot ser utilitzada com a metodologia única o complemen-
tària a d’altres en el projecte. Els criteris per l’establiment 
dels objectius de cada relació concreta s’expliquen més 
endavant.

Segons explica el dossier, la teoria del canvi resulta perti-
nent d’utilitzar com a metodologia de disseny de projecte 
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en l’àmbit social. Aquesta proposa que de l’objectiu general 
es desprèn l’impacte buscat, mentre que dels específics, 
els resultats o productes esperats, en termes quantitatius 
i/o qualitatius. Aquests guien en la construcció d’activitats 
específiques a dur a terme (establiment de la tipologia de 
mentoria i de les trobades; la tipologia de trobades i activi-
tats conjuntes entre les persones mentores i mentorades; 
les temàtiques a tractar; la durada de la relació. Totes ex-
plicades més endavant).

C. Pel que fa al perfil de les persones mentores i mentorades, 
es diu que cal enfocar-se en persones que puguin aprofitar 
el potencial del projecte, com a mentorades i, pel que fa al 
rol de mentor o mentora, en qui pugui comprometre’s-hi. 
El perfil consta d’una sèrie de característiques demogràfi-
ques, de competències i habilitats, de la trajectòria perso-
nal i de disponibilitat. En el cas de les persones voluntàries 
mentores, s’han de tenir en compte:

 - L’objectiu del projecte.

 - El perfil de les persones destinatàries. Pel disseny del perfil 
i les eines de selecció s’ha de considerar la representació 
que la persona voluntària té sobre el col·lectiu de perso-
nes mentorades, com es veu en relació amb les realitats 
materials i personals dels destinataris i destinatàries, i 
com es relaciona amb la possibilitat que els processos de 
canvi personals i socials siguin llargs i lents.

 - Les tasques i compromisos que se’ls demanaran també 
s’han d’incloure en la descripció del perfil.

En el cas de les persones mentorades, s’ha de posar el fo-
cus en la seva xarxa, que és un dels factors que promouen 
l’exclusió social, i les seves figures mentores naturals, per 
tal de considerar si les poden acompanyar o no en l’asso-
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liment dels objectius plantejats. Això permetrà centrar-se 
en les persones per les quals realment l’experiència de 
mentoria pot ser significativa. És a dir, no només és el fet 
de ser persona vulnerable, sinó la consideració de tots els 
factors que l’envolten i la puguin ajudar. En aquest sentit, 
la mentoria es pot estructurar per una diversitat molt gran 
de perfils.

Per a l’elaboració del perfil de la persona mentorada tam-
bé s’ha de tenir en compte:

 - Ser realista amb les seves dificultats; en cas de ser-ne un 
d’altament complex o difícil, pot ser una candidatura no 
adequada per a la intervenció amb les persones volun-
tàries, ja que la mentoria potser no podrà incidir en un 
canvi.

 - Que pugui comprendre què és i què no és la mentoria, i 
estigui d’acord en participar.

 - Que pugui garantir la continuïtat, tenint un compromís; en 
el cas d’infants i adolescents, comptant amb autorització 
dels pares, mares o persones tutores, parant atenció tam-
bé als drets d’imatge.

L’elaboració de les eines de captació i selecció adequades 
estaran en funció d’aquesta definició del perfil. 

Finalment, cal dir que com l’avaluació forma part de ca-
dascuna de les fases i no només una fase final, ja que 
s’ha d’anar valorant si el projecte va donant resposta a 
les necessitats detectades i amb els resultats esperats, so-
vint resulta recomanable començar-lo amb una prova pilot 
amb un determinat nombre de parelles.
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2. Captació de mentors i mentores (voluntariat).
En paraules de la CMS (2018) el conjunt de procediments 
d’investigació, identificació i captació de candidatures a men-
tors i mentores constitueix l’estratègia a dur a terme per fer-
la. Cal pensar de manera creativa per arribar als potencials 
candidats i candidates i motivar la seva participació, analitzar 
i revisar els mètodes de captació, i deduir quins són els més 
apropiats per a cada projecte en concret. També reflexionar 
sobre les seves possibles motivacions per participar i quins 
col·lectius podrien ser del seu interès, per basar els missat-
ges, grups i canals per arribar-hi.

A. Els missatges i materials de captació, que s’han basat en 
els perfils i les tasques abans definides, han d’incloure tota 
la informació necessària del rol de mentoria i els compro-
misos: el perfil o perfils buscats, els propòsits i objectiu del 
projecte i el seu funcionament, les responsabilitats i els 
compromisos a assolir, la importància de la confidenciali-
tat, les oportunitats i beneficis que representa la seva par-
ticipació i la relació de mentoria, el suport que se’ls oferirà, 
i actuacions a dur a terme davant les dificultats. També cal 
donar informació sobre les dates de sessions informatives 
i la necessària assistència a les mateixes. És clar que com 
més informació es doni al principi del projecte més segu-
retat sentiran les persones candidates i mentores, evitant 
posteriors malentesos.

B. Pel que fa als canals i mètodes de difusió, com més va-
riats siguin més diversitat es pot esperar en la captació del 
voluntariat. Tot i compartir trets comuns, les persones de 
‘col·lectius’ en risc o situació d’exclusió social són molt di-
verses, i per això s’ha d’incloure per a la captació un ampli 
perfil d’orígens i experiències prèvies, que reflecteixi la di-
versitat social del territori; augmentant d’aquesta manera 
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la capacitat del projecte per centrar-se en les necessitats 
de la localitat i les persones concretes per atendre.

La difusió doncs pot utilitzar canals força diversos i hetero-
genis, com ara:

 - Ús de planes web especialitzades; com ara www.
voluncloud.org (borsa d’oferta de la Plataforma de 
voluntariat a nivell estatal), www.hacesfalta.org per 
publicar les ofertes i gestionar les candidatures, o 
la web del Projecte enTàndem, www.entandem.cat. 
També, les diverses xarxes socials, utilitzades més o 
menys d’acord amb l’edat de les persones. A més, els 
punt de voluntariat local sovint compten amb un espai 
a la xarxa amb les ofertes del territori, i fan de pont 
entre les entitats i la ciutadania.

 - Sessions informatives a entitats i empreses, pròpies i 
alienes; que facilitin identificar a potencials persones 
mentores. Per això, també resulta pertinent tenir un 
registre de possible partenariat o socis i sòcies que 
puguin oferir la possibilitat d’accedir i presentar el pro-
jecte a un col·lectiu directament o una persona referent 
per arribar-hi. Les sessions han d’ajudar a què les po-
tencials persones voluntàries aclareixin tota mena de 
dubtes i confirmi en el seu cas si el projecte no s’ajusta 
a allò buscat, abans de tenir una entrevista de selecció. 
També es pot donar informació en sessions o stands 
(punts d’informació) a fires de voluntariat i esdeveni-
ments locals.

 - Notes de premsa, articles periodístics o anuncis en mit-
jans locals; per la qual cosa és pertinent tenir relacions 
bones amb els mateixos, que facilitin el flux de cober-
tura del projecte, donant a conèixer a la població local 
possiblement interessada el o els perfils de voluntariat 

http://www.voluncloud.org
http://www.voluncloud.org
http://www.hacesfalta.org
http://www.entandem.cat
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buscat11. 

 - Recomanacions personals; sobretot a través de perso-
nes que ja tenen alguna relació amb el projecte. Per 
això, cal que totes les persones participants en el ma-
teix sàpiguen bé quines són les condicions de compro-
mís i calendari.

Diversos materials com ara els qüestionaris inicials per 
recollir informació rellevant de les persones interessades, 
els powerpoints explicatius del projecte, i materials audio-
visuals amb vídeos explicatius d’experiències en primera 
persona de les persones participants resulten d’utilitat per 
augmentar el coneixement i la motivació en els possibles 
mentors i mentores (per exemple, se citen els testimonis 
del Projecte Referents a https://vimeo.com/81096409, i 
del Projecte enTàndem a https://youtu.be/sqQspSurKNE). 

També la informació impresa com fulletons, tríptics i car-
tells, amb missatges senzills i clars, ajuden a arribar a un 
públic més ampli (p.e., el díptic del Projecte Ruiseñor, de 
SOS Racismo Guipúscoa, https://drive.google.com/file/
d/1Aflb0_7pmU3wTIMVHTxtYy6EgZJjY0nq/).

C. Finalment, s’ha de comptar amb un registre del voluntariat, 
recollint quantes persones voluntàries seran necessàries i 
amb les dates en què s’incorporaran i es faran altres tas-
ques importants.

11 Se citen per exemple, “Una canción de rap para Martí´ per part del projecte 
Referents al diari La Vanguardia; https://www.lavanguardia.com/edicion-
impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.html. 
I del Programa Enlace, “Programa ‘Enlace’: el ‘oxígeno’ de un encorsetado sistema de 
protección”; https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-programa-enlace-oxigeno-
encorsetado-sistema-proteccion-201701031200_noticia.html

https://vimeo.com/81096409
https://youtu.be/sqQspSurKNE
https://drive.google.com/file/d/1Aflb0_7pmU3wTIMVHTxtYy6EgZJjY0nq/
https://drive.google.com/file/d/1Aflb0_7pmU3wTIMVHTxtYy6EgZJjY0nq/
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.htm
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.htm
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-programa-enlace-oxigeno-encorsetado-sistema-proteccion-201701031200_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-programa-enlace-oxigeno-encorsetado-sistema-proteccion-201701031200_noticia.html
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3. Selecció del voluntariat mentor.
Consisteix en què la o les persones voluntàries decideixin si 
es volen unir al projecte i per part d’aquest es vol incorpo-
rar-los; un procés que idealment ha de reflectir les necessitats 
d’ambdues parts (CMS, 2018). És per això fonamental que 
al voluntariat li quedin ben clars els requisits i compromisos 
demanats, i que per part de qui entrevista per a la selecció es 
reculli informació suficient per valorar la seva idoneïtat.

A. Pel que fa als mètodes i tècniques de selecció, aquests 
s’han d’adaptar a les característiques de cada projecte. Es 
fa ús d’eines de referència per a estructurar i guiar el pro-
cés; com per exemple se cita l’elaborada per l’organitza-
ció Friends for Youth, Screening Aplicants for Efectiveness 
(SAFE), segons la qual les fases són: una o més sessions 
informatives; l’ompliment d’un formulari de sol·licitud; l’en-
trevista de selecció; la demanda de referències; el període 
de prova, i la formació, que pot ser en si mateixa important 
per seleccionar perquè permet conèixer habilitats i carac-
terístiques dels candidats i candidates, i així s’ha d’infor-
mar d’inici, si forma part del procés selectiu. 

Els materials per a les sessions informatives de referèn-
cia haurien d’incloure en un dossier tota la informació que 
ajudi a les persones interessades a valorar i decidir si el 
projecte s’ajusta a elles: sobre l’entitat que l’impulsa; els 
seus objectius; les característiques i circumstàncies del 
grup de persones mentorades; les funcions i tasques dels 
mentors i mentores, la formació i suport que rebran, els 
recursos de què disposaran, el compromís de temps re-
querit en freqüència i duració, i les expectatives sobre la 
seva intervenció. Aquesta informació també es pot donar 
en les sessions informatives del procés de captació, abans 
esmentat12. 

12 Exemples de materials per a les sessions informatives per a famílies de persones 
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Els formularis de sol·licitud per a recollir informació bàsica 
de les persones voluntàries han d’incloure el permís per 
tenir registrades les seves dades segons les lleis vigents.

Pel que fa a les entrevistes de selecció, poden ser estruc-
turades o mitjanament estructurades però amb un format 
bàsic igual per a totes les persones voluntàries. Un clima 
d’informalitat a l’hora d’aplicar-les afavoreix que aquestes 
es relaxin i s’obrin. S’ha de tenir en compte per part de la 
persona entrevistadora:

 - Preparar material de suport que serveixi per explicar 
de forma resumida el projecte i el que s’espera d’elles, 
al menys com a recordatori si és que ja s’ha explicat 
abans a sessions informatives.

 - Remarcar quins són els processos de selecció i els com-
promisos demanats.

 - Iniciar l’entrevista comprovant les dades del formulari 
i preguntant pels requisits bàsics, abans de continuar.

 - Pel que fa a preguntes que exemplifiquen situacions i 
com s’actuaria, interessa que es mostrin les habilitats 
dels candidats i candidates i, per a l’observació de les 
seves competències, interessa tant el que diuen com la 
forma de dir-ho. D’aquestes últimes, es recomana ob-
servar la perseverança, l’assertivitat en l’establiment 
de límits, l’adaptabilitat i la flexibilitat, la transparència, 
la capacitat comunicativa, l’empatia, el dinamisme i la 
iniciativa.

L’entrevista en general ha de recollir les seves motivacions 
(incloent el que esperen obtenir de l’experiència); aficions 
i interessos concrets; creences i prejudicis, relatius sobre 
tot al col·lectiu de persones mentorades, com abans s’ha 

mentorades els tenim a: https://drive.google.com/file/d/1H4flhJ1Awr63ZrnGQMc-
NRg6t1SGXHf9/. I per a persones mentores, a: https://drive.google.com/file/
d/13DqaUoTLMNIn9LIXWEhEIIWpDjV-Cbk6/.

https://drive.google.com/file/d/1H4flhJ1Awr63ZrnGQMc-NRg6t1SGXHf9/view
https://drive.google.com/file/d/1H4flhJ1Awr63ZrnGQMc-NRg6t1SGXHf9/view
https://drive.google.com/file/d/13DqaUoTLMNIn9LIXWEhEIIWpDjV-Cbk6/
https://drive.google.com/file/d/13DqaUoTLMNIn9LIXWEhEIIWpDjV-Cbk6/
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explicat. També ha de comprendre la seva trajectòria per-
sonal i laboral, història familiar, com és la seva xarxa so-
cial, els seus problemes de salut, la seva disponibilitat de 
temps, i com entenen la figura de la persona mentora, si 
n’han tingut i què creuen que poden aportar com a tals.

La valoració feta i resultant de l’entrevista es pot comuni-
car al final de la mateixa o bé en un moment posterior en 
cas que s’hagi de valorar prèviament per part d’altra o al-
tres persones de l’equip tècnic. Això de vegades pot apor-
tar objectivitat i tenir més clars els arguments per donar 
una resposta desfavorable al candidat o la candidata13. 

En relació a la demanda de referències, abans esmenta-
da, i que serveix per a donar més seguretat tant a personal 
tècnic com a mentors i mentores, es fa per afegir-les a la 
valoració, podent en tot cas advertir de problemes impor-
tants que el voluntari o la voluntària no ens hagi transmès.

I pel que fa al període de prova o assaig, que inclogui ses-
sions de revisió, aquest pot ser útil per valorar si els men-
tors i les mentores s’adeqüen al seu rol i si els cal més 
suport o capacitació.  

B. Hi ha d’altra banda alguns indicadors d’idoneïtat o per a 
descartar la participació:

 - Falta de temps per a comprometre’s i ser regular en la 
relació de mentoria, d’acord amb la periodicitat i dura-
da del projecte.

 - Tenir opinions rígides o estar tancada a noves idees.

 - Manca d’habilitats que encaixin amb les necessitats 
del projecte, com ara la flexibilitat, l’obertura, l’empatia 

13 Alguns exemples de formats d’entrevista es poden trobar als llocs del Projecte Ruiseñor; 
per a persones mentorades i per a persones candidates a mentores.
Mentorades: https://drive.google.com/file/d/1WHhT98TlM9XRJLudpE9YlRsdhgK_53ug/
Mentores: https://drive.google.com/file/d/1Fmp5LF7ETfavI5CDw4ua3QFBmVv31lj-/

https://drive.google.com/file/d/1WHhT98TlM9XRJLudpE9YlRsdhgK_53ug/view
https://drive.google.com/file/d/1Fmp5LF7ETfavI5CDw4ua3QFBmVv31lj-/
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i la proactivitat.

 - Que la persona desitgi ser mentora per a poder tancar 
problemes del seu passat personal, per quedar bé, per 
raons de promoció laboral, estatus, etc.

 - Que no es mostri transparent en l’entrevista i/o eviti do-
nar informació personal.

És millor no elegir una persona que exhibeixi algun 
d’aquests indicadors; tot i que se li poden potser oferir 
tasques d’altra mena (captació de fons, treball d’oficina, 
relacions públiques, comunicació, etc.) o bé orientar-la 
per a conèixer altres formes de voluntariat. La manera de 
plantejar-li la negativa a participar ha de ser curosa, en 
llenguatge i sentit positiu i oferint aquestes alternatives.

C. Finalment, en relació al cribratge, la seguretat i la confi-
dencialitat, hem de considerar fonamental en el projecte 
la seguretat de les persones mentorades, i més en el cas 
de treballar amb infants i adolescents vulnerables. Per te-
nir-ne cura, i també de la de les persones voluntàries, s’han 
d’adoptar i aplicar les disposicions adequades, establint 
una política integral de detecció de riscos, d’acord amb les 
seves característiques i el tipus de mentoria. Es pot exigir 
en el seu cas, d’acord amb la Llei 26/2015 de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, 
el certificat de no antecedents de delictes sexuals, i altres 
sobre no antecedents penals o d’altra mena. Aquesta i tota 
la resta d’informació personal revelada a les entitats com 
resultat del procés de selecció ha de ser tractada amb la 
màxima confidencialitat i de conformitat amb els principis 
de la llei corresponent de protecció de dades. És a dir, que 
els projectes han de tenir aquestes polítiques ben clares, 
que descriguin quin tractament de la informació es fa i 
amb qui es comparteix, i així informar-ho al voluntariat.
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4. Formació del voluntariat.
Aquesta és important no només perquè prepararà els futurs 
mentors i mentores pel seu rol, sinó perquè donarà informació 
rellevant per fer les posteriors assignacions de persones men-
torades. Per oferir-los un suport realment de qualitat, resulta 
important dedicar el temps i recursos necessaris a la forma-
ció de les persones voluntàries, realitzant-la amb eficàcia i 
amb l’objectiu d’acompanyar-los per què puguin desenvolu-
par bé el seu rol, fent que les activitats dutes a terme estiguin 
adreçades a aconseguir els objectius del projecte.
En opinió de la CMS, la formació de persones que faran de 
mentores ha de ser obligatòria; recolzant-se també en el que 
diuen Herrera, DuBois i Grossman (2013) relatiu a la major 
freqüència de les trobades i duració de la relació amb els i 
les mentorades quan han rebut formació inicial i seguiment, i 
que aquests també exposen que les relacions creades tenen 
més qualitat.
A. El disseny i desenvolupament de la formació s’ha de fer 

en funció de les necessitats del projecte concret, tenint en 
compte els recursos que es tenen a disposició. El progra-
ma de formació de la CMS és reconeguda dins del Pla de 
Formació del Voluntariat de Catalunya i pot servir de guia 
dels continguts clau, entre els quals se citen (Generalitat 
de Catalunya, en xarxa)14. 

14 Extret de:
https://voluntariat.gencat.cat/curs/formacio-inicial-del-voluntariat-en-mentoria

https://voluntariat.gencat.cat/curs/formacio-inicial-del-voluntariat-en-mentoria/
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Un cop el projecte es troba consolidat, el voluntariat pot 
també participar en el disseny de la formació identificant 
punts de millora, aportant casos de debat o testimoni d’ex-
periències pròpies (CMS, 2018).
Exemples de formació inicial de voluntariat en mentoria so-
cial es poden trobar a les webs del Projecte Ruiseñor de la 
Universitat Pública de Navarra (UpN)15 i del Projecte Enlace 
de la Fundació Adsis16.

B. La formació s’ha de facilitar intentant fer un equilibri en-
tre els diferents estils i mètodes de treball, i incloent, per 
exemple, intercanvi d’experiències, petits grups de discus-
sió o xerrades, exercicis d’estudi de casos, pràctiques de 
les habilitats, jocs de rols i espais individuals de reflexió. 
Hem de pensar que les persones candidates provenen 
d’orígens diversos i amb diferents nivells i tipus d’expe-
riències, i tenen diversitat de raons per voler ser persones 
mentores. 

15 Projecte Ruiseñor: https://docs.google.com/document/d/1Z5-MQ5RasKM82a5x_
EPtABM19vjS9eHYpNiGt_6VcaY/
16 Projecte Enlace: https://docs.google.com/document/d/1qJ2S_Xg6frYG1CiYeIrQ-
SL6GZW9SdyfKc2zt3FS1qg/

https://docs.google.com/document/d/1Z5-MQ5RasKM82a5x_EPtABM19vjS9eHYpNiGt_6VcaY/
https://docs.google.com/document/d/1Z5-MQ5RasKM82a5x_EPtABM19vjS9eHYpNiGt_6VcaY/
https://docs.google.com/document/d/1qJ2S_Xg6frYG1CiYeIrQ-SL6GZW9SdyfKc2zt3FS1qg/
https://docs.google.com/document/d/1qJ2S_Xg6frYG1CiYeIrQ-SL6GZW9SdyfKc2zt3FS1qg/
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A més, els seus antecedents formatius en aquest campus 
poden ser molt variables.
La formació es pot oferir a espais presencials, o en combi-
nació amb formació en línia o espais individuals d’estudi. 
Durant les trobades, un dels recursos més importants és 
el foment de dinàmiques participatives i la consideració 
de les experiències dels i les participants, debatent de 
manera constructiva a partir dels dubtes presentats. Algu-
nes regles bàsiques a establir d’inici són basar-se en el 
respecte a la diversitat, donant-li igualment importància al 
diàleg, l’obertura i l’honestedat, dins un ambient en què 
les opinions puguin ser debatudes en forma constructiva, 
centrant-se en el contingut de les mateixes i no en els indi-
vidus que les exposen.

C. Pel que fa als materials, resulta útil donar a cada persona 
voluntària com a guia de referència una còpia d’un manual 
o dossier del projecte; el qual ha de contenir informació 
sobre tots els criteris que guien i les polítiques que afecten 
el projecte, com ara l’objectiu del mateix; els límits i pos-
sibilitats de la relació de mentoria; la formació i recursos 
disponibles; la supervisió i el suport disponible; la confi-
dencialitat; l’assegurança i les despeses.

D. Els resultats de l’avaluació del projecte de formació seran 
útils per ajudar a planificar la futura captació del volunta-
riat i identificar temàtiques o dinàmiques que cal millorar.

5. Assignacions.
Aquest procés ha de seguir uns criteris determinats per apare-
llar a la persona mentora i la mentorada, i té l’objectiu de què 
puguin establir un clima de confiança i potenciar al màxim el 
desenvolupament personal que el projecte es proposa.
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A. Pel que fa a l’elaboració dels aparellaments, en primer 
terme es recomana recollir els interessos, preferències i 
necessitats de la persona mentorada per fer una assigna-
ció encertada; tot i que aquesta serà qui en darrer terme 
decidirà si la persona voluntària és qui farà del seu mentor 
o mentora. A més de la informació recollida i les eines uti-
litzades durant les fases de selecció i formació, es poden 
utilitzar qüestionaris, entrevistes estructurades o reunions 
amb persones mentores i mentorades, per a observar les 
interaccions. Les eines pertinents seran aquelles més sig-
nificatives per l’objectiu del projecte i el col·lectiu de perso-
nes mentorades. 

S’han d’establir els criteris d’aparellament, també d’acord 
amb l’objectiu. En primer terme, resulta imprescindible 
establir els de disponibilitat i ubicació, per facilitar les tro-
bades; més central encara si parlem de mentoria basada 
en la comunitat. També són importants els que guiaran 
aparellar els interessos comuns entre les parts, que facili-
taran ‘trencar el gel’ i sentir-se còmode en poder compar-
tir sobre aspectes comuns coneguts per ambdues parts 
en les primeres trobades; i que poden potenciar la relació 
més endavant. Igualment, els criteris que relacionin les ha-
bilitats de les persones mentores i les necessitats de les 
persones mentorades que puguin satisfer o acompanyar. 
D’altra banda, pot ser important definir criteris sobre les 
trajectòries personals i laborals, de la xarxa de relacions, i 
d’altres, segons l’objectiu del projecte.
Un cop més, val la pena fer tota aquesta inversió de temps, 
perquè això reduirà les possibilitats de què es donin reas-
signacions de parella o tancaments anticipats de relació.

B. La presentació de les parelles es dona principalment en 
reunions amb les dues persones o els grups i la persona 
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tècnica assignada del projecte o cas. En aquest moment 
és important no oblidar recordar a les parts els compro-
misos assolits, explicant un cop més els límits i les pos-
sibilitats de la relació de mentoria; també assegurant-se 
que tota la informació personal i confidencial que se’ls ha 
donat sobre les persones segueix clarament l’objectiu de 
facilitar el coneixement mutu i la motivació per la relació; i 
que, si no cal, no s’ha de donar. En el cas de projectes ba-
sats en la comunitat, cal no oblidar que les parts mentora i 
mentorada es posin d’acord per la o les següents trobades, 
tenint clares les vies de comunicació que es faran servir. 
Finalment, si la persona mentorada és menor d’edat cal 
que el pare/mare o persona tutora tingui el(s) telèfon(s) de 
les persones mentores voluntàries i/o de l’entitat que du a 
terme el projecte.

C. La carta compromís de la persona voluntària és un ele-
ment que sovint es fa servir en els projectes de mentoria, 
i reconeix els drets i deures de la persona mentora, fent 
constar per escrit els límits i possibilitats d’una relació i els 
compromisos assolits per ambdues parts. 

Exemples d’aquesta els trobem als llocs dels projectes Rui-
señor SOS Guipúscua17 i Ruiseñor UpN18. 

6. Seguiment i suport.
S’ofereix l’orientació i el recolzament necessaris a les pare-
lles en la construcció de la relació de confiança i els objectius 
d’aprenentatge, tenint molt en compte el cicle que segueix 
aquesta, el tipus d’acompanyament buscat, els límits i possi-
bilitats que ofereix i els objectius més genèrics del projecte.

17 SOS Guipúscua: https://drive.google.com/file/d/1n64DSIrtiCictyzNe5KDdnsylytXGD
Hx/
18 UpN: https://drive.google.com/file/d/1CAgq-rAZtLdcSPy29tQTVCQ1YISof4fo/

https://drive.google.com/file/d/1n64DSIrtiCictyzNe5KDdnsylytXGDHx/
https://drive.google.com/file/d/1n64DSIrtiCictyzNe5KDdnsylytXGDHx/
https://drive.google.com/file/d/1CAgq-rAZtLdcSPy29tQTVCQ1YISof4fo/
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La dotació de recursos i eines va de la mà de- i dona respos-
ta a l’establiment d’objectius en la relació. Segons diverses 
recerques, les relacions de mentoria funcionen millor quan 
ambdues parts n’han discutit i acordat els objectius, han 
compartit les seves expectatives i han arribat a un acord so-
bre com es gestionarà la relació, signant-lo. 
Els objectius guiaran el contingut de les trobades i consti-
tueixen a més una eina educativa per posar intencionalitat a 
la mentoria i avaluar els aprenentatges al final del procés. Es 
recullen en un pla d’acció, desenvolupat a l’inici de la relació, 
que ha de ser pràctic i aplicable, i que s’ha de revisar amb 
regularitat per a poder fer-hi canvis, donar resposta a les si-
tuacions canviants i incloure, matisar o treure objectius. 
En concordança amb el que s’ha explicat abans sobre els 
objectius específics del projecte de mentoria, les metes que 
s’estableixin en una relació han de ser:
 - Realitzables; que es puguin assolir en el temps que dura la 

relació.

 - Comprensibles; que es puguin explicar a altres persones i 
els quedin clares.

 - Mesurables; és a dir, que facin una diferència perceptible.

 - Creïbles; amb les quals les persones se’n puguin compro-
metre.

 - Motivadores; que realment es refereixin a coses que les 
parts volen fer.

Pel que fa a les primeres trobades, és necessari preparar-les 
i bé; per això, es recomana:

 - Apropar-se a la realitat de la persona mentorada amb res-
pecte.

 - Fer propostes que la persona mentorada pugui assumir i 
incorporar a la seva realitat. 
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 - Anar amb la velocitat adequada, fent realment un acom-
panyament d’acord amb l’avenç de les persones i els objec-
tius, sense avançar-se.

 - No demanar més informació de la necessària.

 - No prometre solucions immediates i impossibles, o que si-
guin inaccessibles.

Com s’ha dit, la primera trobada és fonamental per a agafar 
confiança, poder començar a conèixer l’altra persona relaxa-
dament i acordar la disponibilitat, les formes de comunicació 
i les activitats que es volen fer. 

La quantitat de parelles que ha de supervisar la persona tèc-
nica del projecte depèn de factors com ara les funcions que 
aquesta estigui desenvolupant en un moment donat, a part 
del seguiment; el grau de vulnerabilitat del col·lectiu atès; l’ex-
periència de les persones mentores; la disponibilitat d’altres 
recursos dins o fora de la mateixa organització; el nombre 
d’accions de suport i seguiment dissenyades pel projecte; etc. 
Les eines que faci servir pel seguiment seran aquelles que 
s’adeqüin més als recursos disponibles i el grau de suport 
previst que caldrà donar al mentors i mentores; depenent de 
factors com el grau de vulnerabilitat social de les persones 
mentorades, la tipologia de mentoria i l’objectiu del projecte. 
Per exemple, un projecte basat en la comunitat pot necessitar 
més suport que un basat en l’escola, on potser les persones 
tècniques s’hi troben basades. 

A partir d’aquí, aquesta persona o persones han de desenvo-
lupar tres accions o funcions principals, fent servir diferents 
eines en cada cas.

A. Recollir dades: De les trobades i de manera continuada, 
per valorar la idoneïtat del procés i del disseny del projecte. 
Això s’ha de fer després de cada trobada i es recomana 
que sigui amb una eina que es pugui registrar, com ara un 
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qüestionari, un correu electrònic o un programa específic. 
D’acord amb Rhodes (2016; cit. a CMS, 2018), les dades a 
recollir per fer la valoració de la qualitat de la relació són:

 - La freqüència de les trobades: es recomana que sigui 
setmanal, tot i que pot variar en funció del projecte i de 
l’objectiu. També poden ser més lliures (a diferents es-
pais a conveniència de les persones participants) o més 
pautades (al mateix lloc, amb objectius marcats per tro-
bada i unes tasques a acomplir).

 - La tipologia d’activitats: que s’alineïn a l’objectiu del 
projecte i alternant-se, entre activitats de relació (con-
verses, d’oci, etc.) i instrumentals focalitzades en un 
objectiu (reforç escolar, elaboració del currículum, etc.). 
Segons l’autora citada, una relació de mentoria de qua-
litat alterna ambdós tipus d’activitats i les treballa sobre 
tot des de la informalitat.

 - El grau de confiança: es valora a través del grau de co-
moditat que senten i la percebuda respecte de l’altra 
persona. En el cas de les persones mentorades, si re-
corren a la persona mentora davant una inquietud, un 
problema o la cerca de consell.

 - La durada de la relació: es recomana com mínim que 
sigui de sis mesos. Algunes recerques demostren que 
com més llarga sigui aquesta si la confiança és alta, la 
mentoria tindrà els majors efectes en els i les partici-
pants (Rhodes, 2014; a Plataforma Educativa, 2019).

Les dades recollides permeten així identificar i valorar te-
mes importants durant el seguiment, i avaluar les relacions 
de mentoria en si i, per tant, els resultats esperats:

 - Quines parelles no fan les trobades i contactar-les per 
solucionar el que passa o fer un possible tancament an-
ticipat.
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 - La freqüència mitjana de les trobades plantejades i si 
s’alineen als objectius del projecte.

 - Com avança la sensació de confiança en la parella, en 
cadascun dels components.

 - La quantitat de parelles que finalitzen la durada esta-
blerta de la relació o fan tancament anticipat.

B. Supervisar les relacions i el desenvolupament de la per-
sona mentorada: Per garantir que la relació de mentoria 
està enfocada en els objectius del projecte. Es pot fer per 
diferents mitjans de comunicació i de maneres presencials 
(individualment; en grup), en què de vegades pot ser per-
tinent incorporar espais formatius, en l’etapa que s’està 
desenvolupant la relació de mentoria, per aprofundir en 
temes al voltant del rol mentor, els objectius, els límits i 
les possibilitats; o de temàtiques específiques, com ara la 
diversitat cultural, l’abordatge de temes delicats com les 
addiccions, etc. O també per posar al dia determinades 
habilitats relacionades amb la seva tasca.

La tasca supervisora de l’equip tècnic consisteix a acom-
panyar i vetllar perquè les relacions de mentoria creades 
siguin positives i promoguin el desenvolupament de la o 
les persones, en el marc dels objectius del projecte. La tas-
ca de mentoria pot ser exigent, i sovint nova; per això, a les 
persones mentores els calen retroalimentacions positives 
per agafar confiança en el seu rol i per identificar dificultats 
que s’estiguin trobant en la relació, i com resoldre-les. En 
el cas d’espais de supervisió individual, les orientacions 
permeten enfocar-se en la relació concreta, donar i rebre 
informacions delicades o confrontar de maneres que en 
grup poden ser més difícils de fer. L’espai grupal, en canvi, 
permet compartir els aprenentatges i les orientacions da-
vant dificultats comuns; que el grup n’aporti d’altres i tam-
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bé doni consells a altres persones mentores. Així doncs, es 
pot dir que un dels aspectes principals a supervisar és fer 
devolutiva sobre el que aquestes estan aportant, reflexio-
nant conjuntament sobre allò après i per a motivar. 

Altres temes o qüestions a tenir en compte en la supervisió 
serien: 

 - Detectar com se senten els mentors i mentores, pel que 
fa a guanys en comoditat i confiança, i per valorar el 
grau de motivació i perseverança en la relació, les quals 
de vegades calen en grans dosis per a determinades re-
lacions, i per això se n’ha d’assegurar la continuïtat.

 - Observar com s’està exercint el rol de mentor o mentora, 
si s’atenen els límits i possibilitats de la relació i, en el 
seu cas, remarcar-ho com aspecte positiu o bé donar 
l’orientació necessària per a què canviï. 

 - Observar les activitats desenvolupades en les trobades 
i si s’adeqüen al moment de la relació, a les necessi-
tats de la persona mentorada i als objectius del projec-
te. Igualment, en cas afirmatiu remarcar-ho o bé donar 
orientació pel canvi.

 - Proporcionar recursos si calen o donar indicacions d’on 
trobar-los (s’aprofundeix més endavant).

A més, el seguiment i la supervisió seran diferents depe-
nent del moment del cicle de la relació. En l’etapa inicial 
caldrà vetllar pel coneixement mutu i que les parts se sen-
tin còmodes. Segons va avançant, el focus es posarà més 
en l’establiment i revisió d’objectius i els recursos dispo-
nibles. 

És clar que, com en qualsevol forma d’acompanyament, és 
possible haver d’afrontar situacions que generin dilemes 
ètics, generant dubtes sobre quina seria la millor interven-
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ció. En aquests casos és important poder compartir el cas 
amb l’equip per a què aquest pugui oferir retroalimentació, 
elaborant una reflexió conjunta de la situació des d’una 
posició més externa. Altres situacions que es poden donar 
són que:

 - Hi hagi persones disgustades o frustrades amb el fun-
cionament del procés. En aquest cas, el o la tècnica ha 
d’intervenir per a facilitar la continuïtat; i fixant-se en les 
responsabilitats i vincles de cada persona. Si cal fer una 
intervenció amb la família, s’ha de valorar quina profes-
sional té major vincle i autoritat per fer-la.

 - Les normes o els límits a la relació se saltin. Davant 
això, s’ha de reflexionar els motius amb la persona en 
qüestió, posant l’èmfasi en què no torni a passar i acom-
panyant la relació a tornar al marc proposat. En cas de 
tornar a donar-se diverses vegades, pot valorar-se com 
a motiu de tancament anticipat.

 - S’ha de fer aquest tancament, per diversos motius. Per 
exemple, que per causes de força major una de les parts 
ha d’abandonar la relació, o els exemples abans esmen-
tats. En qualsevol cas, és imprescindible treballar el tan-
cament i l’acomiadament, establint un moment de tro-
bada final, en cas que es faci abans del final suposat del 
projecte. Per aquests casos, es recomana l’elaboració 
d’un document de principis ètics a tenir en compte, que 
ajudi a guiar els i les professionals en aquesta fase o bé 
quan tinguin dubtes o els costi determinar quina orien-
tació donar a algun mentor o mentora. Aquest document 
garantirà a més que tot l’equip utilitzi els mateixos crite-
ris d’intervenció i acompanyament a les relacions.

C. Proporcionar recursos: L’objectiu és garantir que les troba-
des donin resposta als objectius. Es pot tenir un repositori 
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a la web o la intranet on les parts interessades puguin ac-
cedir a una biblioteca de recursos, o bé introduir-los al ma-
nual de mentoria o enviar una agenda periòdica a totes les 
persones participants. Es recomana comptar amb un es-
pai grupal d’intercanvi de recursos i experiències com font 
d’aprenentatge, a més de per augmentar la seva motivació 
i el seu sentiment de pertinença. És clau tenir recursos 
diversos i focalitzats en els objectius del projecte per a què 
les trobades es constitueixin d’acord amb els mateixos.

Exemples de recursos genèrics que es poden aportar al 
voluntariat són les fitxes pedagògiques; els equipaments i 
serveis dels barris i districtes, els relacionats amb l’àmbit 
d’acompanyament o pel grup d’edat o col·lectiu; una agen-
da d’activitats gratuïtes o de baix cost mensual, per a cada 
sessió (jocs, manualitats, passeigs), o organitzades per 
part de l’entitat.

Exemple de qüestionari de seguiment del Projecte Enlace 
de la Fundació Adsis: https://drive.google.com/file/d/1qJ
PIZ5WqRLJZj8D4GGzTk4nrHaFLjyZP/

7. Tancament.
La majoria de les relacions de mentoria normalment tenen un 
termini definit, i acaben segons el que s’ha establert. A fi que 
ambdues parts hi surtin amb una experiència positiva resulta 
essencial que aquest tancament es prepari de forma adequa-
da. Cal considerar que:

 - La relació pot terminar segons el que preveu el cicle de 
mentoria o de manera prematura, per raons que ja s’han 
anat esmentant, i que s’expliquen amb més detall en un 
altre apartat posterior.

 - En tots els casos hi ha un procés de dol per una o ambdues 
parts, que s’ha d’acompanyar. L’ajuda adequada seria en la 

https://drive.google.com/file/d/1qJPIZ5WqRLJZj8D4GGzTk4nrHaFLjyZP/
https://drive.google.com/file/d/1qJPIZ5WqRLJZj8D4GGzTk4nrHaFLjyZP/
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reflexió de l’enriquiment que el temps compartit ha possi-
bilitat, i noves metes que es puguin assolir. És un bon gest 
que persones mentores i mentorades puguin fer coses que 
mostren aquesta transcendència, com ara escriure’s una 
carta, fer una activitat especial, regalar-se un objecte signifi-
catiu, etc., fent visible així aquest final amb una ritualització 
que tanca el cicle. En cas que hi hagi un tancament antici-
pat, també cal fer un acomiadament formal, i explicant-ne 
els motius.

 - Quan les persones responsables del projecte han decidit 
tancar la relació, han d’explicar a les involucrades que no 
es recomana la seva continuació, posant de relleu els mo-
tius i possibles conseqüències negatives, i aclarint que no hi 
haurà més supervisió tècnica.

En la darrera trobada es poden abordar els sentiments expe-
rimentats per part dels i les protagonistes, preguntant també 
sobre allò que consideren haver après i reconeixent i agraint 
a l’altra part. 

També intentar valorar els aspectes més i menys positius, les 
lliçons apreses d’aquestes, i els propers passos i oportunitats 
futures per a cada persona. Es pot haver donat o no una ac-
tivitat de tancament abans d’aquesta cloenda conjunta amb 
l’equip tècnic, i aquest també pot fer-ne una a nivell individual 
per separat amb cadascuna de les parts. Si es fa una festa 
grupal de cloenda, on es donin premis o certificats, es pot 
aprofitar l’esdeveniment per invitar a la participació a altres 
persones que assisteixin i puguin estar interessades en el 
projecte. 

A la web de Vimeo es poden veure exemples de claus per pre-
parar bé els tancaments i de festes organitzades per a tal fi:
Claus per planificar un bon tancament: https://vimeo.
com/226899403 i https://vimeo.com/230409336

https://vimeo.com/226899403
https://vimeo.com/226899403
https://vimeo.com/230409336
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 - Festes de cloenda, Projecte Ruiseñor:  
https://vimeo.com/221591556 

 - Festa de cloenda, En Tàndem-AFEV:  
https://vimeo.com/219666985 

 - Pel que fa als tancaments anticipats, algunes situacions 
que porten a valorar-los són:

 - Per part de la persona mentorada, les actituds o com-
portaments poc responsables amb el projecte; el no 
veure aspectes positius en la relació, o dificultar-ne el 
seguiment; les necessitats bàsiques que romanen sen-
se satisfer-se; els canvis de residència, que dificultin les 
trobades.

 - Per part de les persones voluntàries, igualment el fet 
de no veure aspectes positius en la relació, l’evasió del 
seguiment, amagant coses o no sent transparent, o no 
estar disponible per canvi residencial o altres motius. El 
no respecte dels límits i les indicacions per part de la 
coordinació o estar disposat o en actitud de no obtenir 
res sinó només aportar a la relació, també són motius 
per a finalitzar un procés de mentoria.

 - En general, relacions que no han encaixat o funcionat 
bé, per manca de comoditat, constància o transparència.

8. Avaluació.
Com ja s’ha dit, l’avaluació és una tasca transversal al llarg 
de tot el cicle del projecte. Aquesta s’ha de planificar des de 
l’inici i alinear-se als objectius del mateix; considerant des de 
l’avaluació en profunditat de les necessitats del col·lectiu i/o 
del territori per decidir quins són els objectius i l’estructura 
del projecte per donar-hi resposta; passant per l’avaluació de 
procés o implementació, que permet valorar l’adequació del 
disseny i desenvolupament del projecte (punts forts, eficàcia, 

https://vimeo.com/221591556
https://vimeo.com/219666985
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projecció i elements de millora); fins a l’avaluació d’impacte, 
valorant quin ha sigut el canvi que s’ha produït en les perso-
nes destinatàries gràcies al projecte i les intervencions.

La Coordinadora de Mentoria Social (CMS, 2018) especifica 
que l’avaluació resulta eficaç quan: té objectius específics i 
mesurables; hi ha un bon coneixement del funcionament i 
l’entorn del treball; és planificada inicialment; la informació 
obtinguda és fàcil d’analitzar i confrontar; es combinen dades 
quantitatives i qualitatives; es compara l’inici i el final, veient 
una evolució, i hi ha prou recursos.

Especificant pel que fa a indicadors dels projectes de men-
toria, es destacarien indicadors generals, comuns a tots els 
projectes i relatius a totes les fases, com s’exposa a la taula 
següent (extreta de CMS, 2018):

Taula 1.- Indicadors generals d’avaluació del procés de mentoria 

al llarg de les seves fases.

Pel que fa a l’avaluació de la construcció de la relació es-
pecífica, a considerar en l’avaluació del procés i la fase de 
seguiment, tenim per exemple la proposta d’una escala que 
mesura la fortalesa i qualitat de la relació segons la persona 
mentora (Rhodes, Schwartz, Willis i Wu, 2017). Aquests au-
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tors exploren també associacions entre les avaluacions de la 
relació de les persones mentores i joves mentorats i mentora-
des i la capacitat predictiva de les avaluacions primerenques 
de la qualitat com a predictores de la duració de la relació19. 

Com s’ha suggerit abans i d’acord amb DuBois i Rhodes 
(2006), l’impacte positiu de la mentoria a llarg termini s’ha 
d’avaluar de forma sistemàtica; i mitjançant la comparació 
de resultats, poder desenvolupar guies i procediments de 
bones pràctiques en cadascuna de les etapes, de projectes 
específics. En aquest sentit, la Fundació Institut de Reinserció 
Social ha per exemple publicat una guia per a les mentories 
en l’atenció psicològica i educativa per a infants víctimes de 
violència familiar i de gènere (IReS, 2010).

PROJECTES D’APLICACIÓ DE LA MENTORIA SOCIAL.

Tots el lineaments abans exposats guien nombrosos projectes 
d’entitats que, en alguns casos, troben en la Coordinadora de 
Mentoria Social també una referent o sòcia pel desenvolupa-
ment dels mateixos i la generació de sinèrgies futures. Al manual 
de la CMS (2018) se citen exemples de projectes de mentoria 
social diversos, que formen part de la mateixa Coordinadora. Els 
llistem a continuació.

1. Projecte Rossinyol.- Com s’ha explicat abans, la mentoria es 
fa de forma individual i basada en la comunitat, amb adoles-
cents d’11 a 14 anys i persones mentores que són estudiants 
universitàries. Té com objectius fomentar la responsabilitat 
d’aquestes i afavorir la igualtat d’oportunitats, la cohesió so-
cial, i l’intercanvi i el foment de la multiculturalitat. 

Hi ha una xarxa europea d’entitats que duen a terme aquest 
projecte, amb més de vint rèpliques a set països (https://

19 Accesible a: https://pdfs.semanticscholar.
org/2326/79f3c5e13d844f352872e69e573f22c3dd0d.pdf?_
ga=2.33439230.1954621068.1583341985-535737441.1572382331

3.2. 

https://nightingalementoring.mau.se/
https://pdfs.semanticscholar.org/2326/79f3c5e13d844f352872e69e573f22c3dd0d.pdf?_ga=2.33439230.195462
https://pdfs.semanticscholar.org/2326/79f3c5e13d844f352872e69e573f22c3dd0d.pdf?_ga=2.33439230.195462
https://pdfs.semanticscholar.org/2326/79f3c5e13d844f352872e69e573f22c3dd0d.pdf?_ga=2.33439230.195462
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nightingalementoring.mau.se/). A Espanya el desenvolupen 
la Universitat Pública de Navarra, la Universitat de Girona, 
l’Associació Quilòmetre Zero a Tarragona i la Fundació Servei 
Solidari a Barcelona. 
A Vimeo es pot veure un exemple de cloenda d’aquest projec-
te i amb testimonis: https://vimeo.com/221591556.

Altres enllaços d’interès:

 » Enllaç Proyecto Ruiseñor UpN:  
https://www.unavarra.es/mentoria/proyecto-ruisenior

 » Enllaç Projecte Rossinyol a la UdG:  
http://www.projecterossinyol.org/ 

 » Enllaç Projecte Rossinyol Quilòmetre Zero:  
http://www.quilometrezero.cat/que-es-el-projecte-rossinyol/

 » Enllaç Projecte Rossinyol Fundació Servei Solidari: 
http://serveisolidari.org/ca/quefem/MENTORIA/ROSSINYOL/

2. Projecte Referents.- És gestionat per l’associació Punt de 
Referència i el seu objectiu és donar acompanyament en la 
millora de les oportunitats d’emancipació a joves en risc d’ex-
clusió social i persones extutelades (17-23 anys). A través 
de la mentoria amb persones voluntàries de 30 a 60 anys, 
posant especial èmfasi en les necessitats concretes de cada 
jove (habitatge, inserció laboral, estudis, ampliació de la xar-
xa social), la millora de les seves competències i habilitats i 
l’acompanyament emocional, lúdic i lingüístic. La mentoria és 
de tipus un-a-un i basada en la comunitat; els primers sis me-
sos les trobades són setmanals i es dona un seguiment tècnic 
intensiu, i un cop que la relació es consolida es proposa que 
entre la persona mentora i la persona mentorada estableixin 
els seus propis ritmes i amb seguiment segons calgui.

A la web de l’entitat (www.puntdereferencia.org) es des-
criuen amb detall les accions de mentoria d’aquest i altres 

https://nightingalementoring.mau.se/
https://vimeo.com/221591556
https://www.unavarra.es/mentoria/proyecto-ruisenior
http://www.projecterossinyol.org/ 
http://www.quilometrezero.cat/que-es-el-projecte-rossinyol/
http://serveisolidari.org/ca/quefem/MENTORIA/ROSSINYOL/
http://www.puntdereferencia.org
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projectes que gestiona (Atenea i GR 16-18). I a Vimeo es po-
den veure testimonis d’anteriors participants (https://vimeo.
com/81096409  i  https://vimeo.com/80894600). 

Altres enllaços: http://www.lavanguardia.com/edicion-impre-
sa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-
marti.html

3. Projecte EnTàndem.- Es du a terme a Barcelona i València 
sota la responsabilitat d’AFEV Catalunya (www.entandem.
cat), delegació de l’entitat francesa AFEV de voluntariat social 
universitari. 
En aquest projecte una persona voluntària universitària fa de 
referent a un infant o jove en situació de dificultat personal i/o 
social per estimular i reforçar l’autonomia i l’autoestima, així 
com motivar l’interès pels estudis. Cada persona voluntària 
(18-30 anys) fa trobades amb l’infant o jove setmanalment 
al llarg d’un curs escolar, fent activitats basades en la 
comunitat. Es poden veure experiències a: https://vimeo.
com/235870359.

4. Projecte Enlace.- Porta més de 20 anys actiu i és gestionat 
per la Fundació Adsis (www.fundacionadsis.org). Es dona 
acompanyament personalitzat a nens, nenes i joves tutelats 
i extutelats de 9 a 21 anys amb la finalitat d’ampliar la seva 
xarxa social, donar suport emocional i social i proveir d’un re-
ferent adult positiu (23 anys en endavant) en el procés de 
trànsit a la vida independent. Actualment es desenvolupa a 
onze províncies de l’Estat. Es pot veure l’explicació del projec-
te a: https://vimeo.com/114015075.

5. Programa de Mentoria Social – Fundesplai.- Aquest programa 
anomenat Tresca Jove s’emmarca dins del Programa de Ga-
rantia Juvenil i està finançat per les Cambres de Comerç de 
Barcelona i Girona (www.fundesplai.org). Neix amb la voluntat 

https://vimeo.com/81096409
https://vimeo.com/81096409
https://vimeo.com/80894600
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170404/421432604129/una-cancion-de-rap-para-marti.html
http://www.entandem.cat
http://www.entandem.cat
https://vimeo.com/235870359
https://vimeo.com/235870359
http://www.fundacionadsis.org
https://vimeo.com/114015075
http://www.fundesplai.org
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d’afavorir el desenvolupament personal, i la integració laboral 
i social de joves entre 18 i 29 anys, mitjançant la formació 
contínua i el retorn formatiu, l’acompanyament i una primera 
experiència laboral en el món del lleure, a fi de prevenir el risc 
d’exclusió social. També facilitar-los eines perquè prenguin 
consciència de les pròpies potencialitats i limitacions.
Es poden veure testimonis a:
 ▪ https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20140310/

mentores-de-la-inclusion-sociolaboral-3174369
 ▪ https://fundesplai.org/ca/infants-i-joves/projectes-

infants-i-joves/mentoria

6. Projecte XEC3.- El projecte XEC3: Xarxa d’experiència per la 
construcció compartida de coneixement el realitza el Grup 
d’Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.xec3.grode.
org/), i té per objectiu promoure la construcció de coneixement 
compartit amb les relacions multigeneracionals, a partir de 
la participació d’adults professionals i majors en els treballs 
d’investigació realitzats per alumnes des de Batxillerat fins al 
Postgrau.

L’objectiu general d’afavorir les relacions multigeneracionals 
va de la mà de reconèixer els sabers, coneixements i experièn-
cies de la generació sènior, és a dir, persones en aquest cas 
de més de 60 anys, sense responsabilitats laborals i que fan 
aquesta mentoria voluntàriament. Compartir aquests sabers 
amb les generacions jove estudiant i intermèdia treballadora, 
es fa en el marc d’activitats que tenen com a finalitat especí-
fica la construcció de coneixement. Altres objectius generals 
són activar la capacitat cognitiva i potenciar la motivació per 
generar aquest augment en l’aprenentatge i el coneixement; 
alhora que contribuir a l’obertura mútua de perspectives en-
tre generacions. El projecte especifica a més objectius especí-
fics per a cadascuna d’elles.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20140310/mentores-de-la-inclusion-sociolaboral-3174369
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20140310/mentores-de-la-inclusion-sociolaboral-3174369
https://fundesplai.org/ca/infants-i-joves/projectes-infants-i-joves/mentoria
https://fundesplai.org/ca/infants-i-joves/projectes-infants-i-joves/mentoria
http://www.xec3.grode.org/
http://www.xec3.grode.org/


110

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

L’estudiant mentorat i mentorada i la persona sènior esta-
bleixen els aspectes a treballar, freqüència i espais de les tro-
bades un cop feta la trobada inicial amb la persona tutora del 
treball del centre educatiu. Les diferents parts interessades 
reben formació sobre les actuacions i actituds, clarament de-
limitades en el marc del suport a donar. 

Es poden descarregar els diferents documents del projecte a 
l’adreça indicada.

7. Projecte Tutors Individuals.- Forma part del programa Yob de 
la Fundació Èxit (https://fundacionexit.org/proyecto-yob/) i té 
l’objectiu augmentar l’ocupabilitat del jovent major d’edat mi-
tjançant el contacte directe amb empreses i, juntament amb 
aquestes, la dotació d’eines i l’acompanyament i suport en 
l’assoliment dels seus objectius professionals. Les persones 
voluntàries mentores són treballadores de les empreses im-
plicades. 
A més de la relació individual de mentoria amb trobades 
quinzenals, es duen a terme dues formacions basades en el 
model per competències (Formació a Mida i Training Inten-
siu d’Entrada al Mercat Laboral); metodologia amb què els 
i les joves poden desenvolupar les habilitats i capacitats ne-
cessàries més enllà del seu currículum de formació reglada. 

Article a la web de Fundació Èxit sobre el recorregut d’una 
persona jove: https://fundacionexit.org/piensa-en-grande-y-
acertaras-el-empoderamiento-de-los-jovenes-a-traves-de-la-
mentoria-corporativa/

8. Projecte MentorHabilitats.- Ha sigut promogut en dues edi-
cions pilot per la Coordinadora de Mentoria Social i dut a ter-
me per Fundació Marianao, Fundesplai, Fundació Èxit i Asso-
ciació Punt de Referència, amb la finalitat d’establir un model 
basat en l’experiència de mentoria laboral. D’altra banda, el 

https://fundacionexit.org/proyecto-yob/
https://fundacionexit.org/piensa-en-grande-y-acertaras-el-empoderamiento-de-los-jovenes-a-traves-de-
https://fundacionexit.org/piensa-en-grande-y-acertaras-el-empoderamiento-de-los-jovenes-a-traves-de-
https://fundacionexit.org/piensa-en-grande-y-acertaras-el-empoderamiento-de-los-jovenes-a-traves-de-


111

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

projecte té per objectiu millorar el nivell d’ocupabilitat de jo-
ves de 16 a 24 anys en situació de vulnerabilitat social per fa-
cilitar la seva inclusió laboral, el retorn a un itinerari formatiu 
i el creixement personal20. 

Les accions dutes a terme inclouen el seguiment educatiu, la 
formació inicial i mitjançant activitats dirigides amb els men-
tors i mentores, i la relació de mentoria en si. Les relacions 
són una-a-una, tot i que quinzenalment hi ha una trobada 
amb tot el grup, i amb una trobada persona mentora i persona 
mentorada al mig, durant sis mesos. Els mentors i mentores 
són persones d’entre 35 i 65 anys, amb un coneixement am-
pli del món laboral i amb una xarxa social àmplia. 

La formació rebuda pels i les joves va servir perquè cone-
guessin quines són les competències que es posen en joc a 
l’ingressar al mercat laboral. Durant les trobades amb el seu 
mentor o mentora les posen en pràctica adaptant-les a diver-
ses situacions d’interacció que es poden trobar; i en les tro-
bades quinzenals s’enriqueixen compartint l’experiència amb 
altres parelles. També han pogut participar a diferents activi-
tats i espais d’interacció i socialització en la comunitat per po-
tenciar l’ús de les competències adquirides. Per exemple, a la 
web de la Coordinadora de Mentoria Social es destaca el dis-
seny i posada en marxa per part dels i les participants d’una 
campanya de donació de sang realitzada juntament amb el 
Banc de Sang. Es poden veure testimonis d’aquesta campan-
ya i generals del projecte a: https://vimeo.com/224030452

9. Projecte Mentoria Club Social.- Aquest projecte de sis mesos 
de durada i trobades setmanals a la comunitat o a espais de 
la Fundació Marianao, promou la mentoria entre un voluntari 
o voluntària de entre 25 i 60 anys i una persona major d’edat 

20 A la web de la Coordinadora es pot veure més sobre el desenvolupament de les fases 
del projecte durant el 2017: http://mentoriasocial.org/mentorhabilitats/#.XoIZuYgzbIU

https://vimeo.com/224030452
http://mentoriasocial.org/mentorhabilitats/#.XoIZuYgzbIU
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amb malaltia mental. La intervenció personal es fa mitjançant 
un pla d’intervenció individual, que conté els objectius i les 
accions per promoure el desenvolupament de l’autonomia i 
les potencialitats socials de cada persona, facilitar la seva in-
tegració a la comunitat i augmentar el seu nivell de qualitat 
de vida.

El Club Social constitueix una estructura de suport social per 
a contribuir en l’ús de les activitats d’oci per part d’aquestes 
persones, i d’aquesta manera augmentar la seva indepen-
dència, participació comunitària i suport per la realització del 
seu projecte vital. D’aquesta manera el Club té funcions reha-
bilitadores i inclusives en permetre la participació activa en 
espais d’autogestió i d’ajuda mútua (http://www.marianao.
net/es/club-social_2418).

10. Projecte Mentoria Juvenil en Programes de Formació Inicial 
(PFI).- La mentoria consisteix en l’acompanyament per part 
de mentors i mentores joves (18-25 anys) estudiants de ci-
cles formatius superiors, a joves de 16 a 21 anys que cursen  
un PFI d’un perfil professional similar. Aquests programes es 
dirigeixen a joves que no han acabat l’ESO, i s’estructuren en 
un mòdul de formació general i un de professional, comple-
mentats amb la formació en centres de treball.

La mentoria és un-a-un, basada en trobades setmanals d’una 
hora a la comunitat o a espais individuals de la Fundació Ma-
rianao (www.marianao.net) al llarg de sis mesos i  amb segui-
ment tècnic.

Es poden consultar altres programes o projectes a la web de la 
Coordinadora de Mentoria Social: http://mentoriasocial.org/
programas/#.XoITS4gzbIU, inclòs el projecte Sapere Aude de 
la Fundació Resilis, explicat en el proper capítol.

A part d’aquests projectes, resulta interessant fer esment de 
les següents iniciatives:

http://www.marianao.net/es/club-social_2418
http://www.marianao.net/es/club-social_2418
http://www.marianao.net
http://mentoriasocial.org/programas/#.XoITS4gzbIU
http://mentoriasocial.org/programas/#.XoITS4gzbIU
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 - Cimera Europea de Mentoria.- En aquesta trobada bianual, 
la 4a edició de la qual es durà a terme a Barcelona a finals 
de 2020, persones investigadores expertes, professionals 
practicants, entitats del tercer sector i universitats es reu-
neixen per aprofundir en els coneixements teòrics i aplicats 
de la mentoria, donar difusió als resultats d’investigacions 
internacionals recents, compartir bones pràctiques, apren-
dre sobre noves experiències en intervenció social i enfortir 
el treball en xarxa. Els temes, metes i àmbits d’actuació 
principals que abasta en l’actualitat són els lligams entre 
recerca i pràctica, la mentoria i la diversitat sociocultural, la 
mentoria i el gènere i les metodologies i l’ètica en la mento-
ria (https://mentoringsummit.eu/).

 - Xarxa Iberoamericana de Mentoria (RIME).- De manera 
semblant a l’organització europea, té com objectiu poten-
ciar la recerca, la difusió dels seus resultats i la intervenció 
de qualitat sobre mentoria. Constitueix un espai de comu-
nicació i formació entre diferents professionals educatius 
interessats i interessades en la implantació de programes 
de mentoria a les seves entitats i universitats. Va sorgir en 
el context de cursos introductoris sobre mentoria impartits 
en el projecte GUIA (www.alfaguia.org) i es va formalitzar a 
partir de les Conferències llatinoamericanes sobre abando-
nament en l’educació superior.

Altres dels seus objectius específics són21: 
 - Generar grups de treball que col·laborin en xarxa buscant 

l’eficàcia i eficiència en la implantació de processos de 
mentoria.

 - Promoure i augmentar la sinèrgia entre grups de recerca, 
professorat universitari i organitzacions públiques i priva-
des interessades en la posada en marxa, desenvolupa-
ment i optimització de programes de mentoria.

21 Trets de: https://mentoriaiberoamerica.org/objetivos-de-la-red/

https://mentoringsummit.eu/
http://www.alfaguia.org
https://mentoriaiberoamerica.org/objetivos-de-la-red/
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 - Crear un entorn virtual que fomenti la col·laboració i la pro-
moció d’activitats de gestió del coneixement relacionades 
amb el desenvolupament d’accions de mentoria.

 - Impulsar la innovació i la millora contínua en l’àmbit de la 
mentoria.

 - Crear i compartir eines d’avaluació i seguiment dels pro-
cessos de mentoria i dels i les agents implicats en les ma-
teixes, que permetin recollir informació comú a múltiples 
programes i comparar-los entre si.

 - Fomentar una formació de qualitat pels i les agents impli-
cats en els programes de mentoria, ja sigui en labors de 
coordinació, supervisió o de mentoria directa.

 - Buscar fórmules que permetin acreditar les habilitats i com-
petències dels agents que treballen a entorns de mentoria.

 - Afavorir la institucionalització mitjançant la incorporació de 
la mentoria als plans de millora institucionals.

ÀMBITS DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Resulta rellevant esmentar les accions que des del poder públic 
es fan en què es veuen implicades accions, processos o progra-
mes de mentoria.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat té entre els seus àmbits d’actuació els relacionats amb 
la immigració i el refugi. En aquest àmbit trobem els següents 
programes de mentoria:

1. Mentoria amb adolescents i joves migrats soles.- A partir de 
gener del 2019, com a part de la 1a Estratègia catalana per a 
l’acollida i la inclusió dels i les joves migrades soles, el Govern 
de la Generalitat en conjunt amb entitats, col·legis, sindicats 
i el món local i la col·laboració de la Secretaria d’Igualtat, Mi-

3.3. 
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gracions i Ciutadania va posar en marxa un projecte per tre-
ballar específicament amb aquestes persones. Consisteix en 
facilitar la relació del o la jove amb persones o famílies que li 
permetin conèixer i vincular-se amb altres persones i entitats 
del territori d’acollida, acompanyant-la en l’adquisició de com-
petències lingüístiques i laborals, en la recerca de feina, i en 
l’assoliment dels objectius establerts en el seu projecte edu-
catiu individual, definit prèviament amb els i les professionals 
que li donen suport. 

Les persones mentores es comprometen a mantenir un con-
tacte setmanal durant sis mesos, prorrogables a un any. Han 
de fer una formació en mentoria i tenir habilitats per relacio-
nar-se amb persones de diferents perfils, empenta i il·lusió 
per fer l’acompanyament, escoltant i orientant als i les joves, i 
amb apertura per aprendre de l’intercanvi amb ells/es alhora. 
Els i les adolescents i joves, per la seva part, han de desen-
volupar competències de comunicació bàsiques en català i/o 
castellà, i manifestar el seu compromís i interès en participar 
en el programa. Les parelles formades tenen diferents tipus 
d’activitats, sempre amb la finalitat d’estrènyer el vincle22.  

El mes de setembre del mateix any, el Departament va anun-
ciar que aquest programa rebrà el suport de la Comissió 
Europea. El programa s’inscriu dins del programa IncludEU, 
l’objectiu del qual és crear una xarxa informal d’intercan-
vi d’informació i bones pràctiques en matèria de polítiques 
d’inserció, mitjançant proves pilot, i els aprenentatges deri-
vats d’aquestes es compartiran en trobades organitzades per 
l’Assemblea Europea de Regions i l’Organització Internacional 
per les Migracions23. 

22 Enllaç web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/
programesmentoria/mentoriajovesmigratssols
23 Enllaç web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El_Programa_
de_mentoria_per_joves_migrats_sols_que_promou_la_Generalitat_rebra_el_suport_
de_la_Comissio_Europea_DGJ-00001

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriajovesmigratssols
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriajovesmigratssols
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El_Programa_de_mentoria_per_joves_migrats_sols_que_promou_la_Generalitat_rebra_el_suport_de_la_Comissio_Europea_DGJ-00001
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El_Programa_de_mentoria_per_joves_migrats_sols_que_promou_la_Generalitat_rebra_el_suport_de_la_Comissio_Europea_DGJ-00001
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El_Programa_de_mentoria_per_joves_migrats_sols_que_promou_la_Generalitat_rebra_el_suport_de_la_Comissio_Europea_DGJ-00001
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Cal dir que l’esmentada Estratègia per l’acollida ajuda a 
l’orientació i justificació d’altres projectes que les entitats po-
sen en marxa, com per exemple el Projecte Oràculi de men-
toria entre iguals que Plataforma Educativa ha dut a terme, i 
que s’explica en el proper capítol.

2. Mentoria amb persones refugiades.- Aquesta acció s’inscriu 
dins del Programa català de refugi, per acompanyar a les 
persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades 
en el procés per assolir l’autonomia socioeconòmica el més 
aviat possible. Les persones mentores els acompanyen i do-
nen suport durant un any (dues a quatre hores setmanals) en 
el procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de des-
coberta de l’entorn, d’ampliació de la xarxa social i en el seu 
itinerari laboral. S’han de constituir en grups de dues a cinc 
persones, que es coneguin prèviament, per a treballar com a 
grups d’acollida, disposant en tot moment del suport d’una 
persona tècnica de seguiment, i vinculades a una entitat so-
cial. Han de ser persones empàtiques, amb empenta, il·lusió, 
habilitats per a relacionar-se amb persones diferents, ganes 
d’escoltar-les, orientar-les i acompanyar-les, i aprendre de la 
seva experiència com a refugiades24. Al lloc web del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies corresponent (citat a 
peu de pàgina) es pot accedir al Programa, on es detallen més 
les seves accions i orientacions que guien aquesta col·labora-
ció entre la ciutadania, el tercer sector i el món local.

3. Programa de mentoria per a professionals de joventut.- Per 
altra banda, el Departament també organitza i du a terme un 
programa adreçat a professionals de polítiques de joventut 
interessats i interessades en esdevenir persones mentores 
i compartir els seus coneixements i experiència amb altres 

24 Enllaç web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/
programesmentoria/mentoriarefugiades

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriarefugiades
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/programesmentoria/mentoriarefugiades
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professionals, amb el suport d’eines específiques i de la xarxa 
de persones mentores. La primera edició del Programa es va 
iniciar el 2019 i és una prova pilot, vinculada a l’alumnat del 
Curs sobre Polítiques Locals de Joventut.

L’acompanyament té per finalitat d’orientar, dinamitzar i ava-
luar el procés d’aprenentatge dels i les participants, vetllant 
per la transferència dels aprenentatges assolits en la seva 
pràctica professional, de manera que s’apoderin del seu propi 
desenvolupament com a professionals de les polítiques de jo-
ventut. Segons s’explica a la plana web d’aquest Curs, la seva 
metodologia i el seu model pedagògic tenen una orientació 
basada en un aprenentatge centrat en la persona participant, 
activa, significativa, constructiva i col·laborativa, en què resul-
ta adient la tasca mentora.

Per a ser persona mentora es demanen com a requisits:

 - Experiència sòlida com a professional de les polítiques de 
joventut.

 - Coneixement de les especificitats del treball dels i les pro-
fessionals de joventut en diverses àrees, com ara: intercul-
turalitat, gènere, participació, inclusió, emancipació, plani-
ficació i disseny de projectes.

 - Motivació altruista, compromís i disponibilitat d’unes hores 
al mes per fer la tasca de mentoria; en el cas d’aquesta pri-
mera edició, el temps de duració total del propi Programa.

 - Interès per desenvolupar les pròpies competències com a 
professional de les polítiques de joventut25. 

Finalment, cal dir que la Direcció General de Joventut i l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut posen a disposició del públic re-

25 Informació i requisits extrets de: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/formacio/programa-de-mentoria-
per-a-professionals-de-joventut

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/formacio/programa-de-mentoria-per-a-professionals-de-joventut
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/formacio/programa-de-mentoria-per-a-professionals-de-joventut
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/formacio/programa-de-mentoria-per-a-professionals-de-joventut
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culls tant de les entitats26 com dels principals programes i 
projectes que diferents agents implementen incorporant la 
metodologia de la mentoria social (convivència, igualtat, in-
terculturalitat, cohesió social) o empresarial (per la millora 
de l’ocupabilitat o el foment de l’emprenedoria) en les seves 
intervencions27. Es poden consultar des dels enllaços citats.

26 http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/
documentacio/arxiu/document/recull_entitats_mentoria.pdf
27 http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/
documentacio/arxiu/document/recull_projectes_mentoria.pdf

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/recull_entitats_mentoria.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/recull_entitats_mentoria.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/recull_projectes_mentoria.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/recull_projectes_mentoria.pdf
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4. PARTICIPACIÓ DE PLATAFORMA 
EDUCATIVA EN PROJECTES DE MENTORIA.  
REFLEXIONS SOBRE L’EXPERIÈNCIA.

PROJECTE SAPERE AUDE.

El projecte Sapere Aude versa sobre la millora dels resultats aca-
dèmics a través de la mentoria de joves en el Sistema de protec-
ció i que cursen estudis secundaris o post-obligatoris. Neix a par-
tir de la constatació de diferències significatives en la trajectòria 
i resultats acadèmics dels infants i adolescents tutelats (tant 
d’acolliment residencial com d’acolliment familiar) respecte a la 
població general. Amb la intervenció de la mentoria es pretén 
impulsar i millorar el desenvolupament i resultats formatius dels 
i les adolescents i joves ateses acollides en centre residencial.

Com ja s’ha suggerit en els capítols anteriors, sovint l’entorn que 
genera el model actual d’atenció residencial de persones joves 
tutelades no propicia prou els aspectes inclusius que generin 
bons resultats escolars. Així, l’acció de mentoria social coordi-
nada amb els serveis residencials pretén avançar a un model 
d’atenció més comunitari que promogui una educació i formació 
més inclusives d’aquests i aquestes joves a partir de la relació 
establerta amb les persones mentores.

Durant el curs escolar 2017/18 es va dur a terme la primera 
edició del projecte, amb caràcter pilot i en el marc d’una convo-
catòria Erasmus+ a l’Estat i altres quatre països europeus simul-
tàniament (França, Alemanya, Àustria i Croàcia), comptant a més 
amb un equip de la Universitat de Girona per a l’avaluació dels 
resultats. Arran dels bons resultats obtinguts es va voler portar 
a terme una segona edició, fora ja de la convocatòria europea i 
a iniciativa pròpia de la Fundació Resilis. Se n’ha publicat ja la 
memòria que explica els diferents processos del projecte i els 
seus resultats quantitatius i qualitatius, fent servir, encara que 

4.1. 
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en versions o formats més curts o simplificats, elements i eines 
d’avaluació que s’havien utilitzat per part de la Universitat de 
Girona en la fase pilot. Aquests resultats són el que es presen-
ten tot seguit. Val a dir que la fase pilot va generar productes 
força específics i enriquidors en relació a la mentoria aplicada 
amb aquesta finalitat: s’han publicat un manual de formació en 
mentoria social, amb enfoc específic per a aquest projecte, i un 
recull dels resultats de les intervencions, amb nombroses dades 
que permeten reflexionar sobre cadascuna de les fases, tasques, 
tipus d’activitats i aspectes de la relació mentora.

1. Característiques generals i objectius.
Els i les joves participants (12-18 anys) ho són de forma vo-
luntària i són coneixedores de què l’objectiu principal del pro-
jecte és la millora dels propis resultats acadèmics i la seva 
trajectòria formativa. Se’ls va aparellar individualment amb 
una persona mentora perquè al llarg de tot el curs escolar 
2018-19 (setembre-juny) es trobessin cada setmana durant 
al menys dues hores. 
Per a exercir com a persones mentores, els i les voluntàries 
havien de:
 - Ser majors de 18 anys.

 - Comprometre’s a col·laborar durant la totalitat del projecte, 
dedicant el mínim de dues hores establert per les trobades.

 - Participar en una formació inicial de entre sis i vuit hores.

 - Mostrar empatia, sociabilitat, dinamisme i motivació per fer 
l’acompanyament en el procés de millora acadèmica i d’in-
clusió social del o la jove.

 - Aportar el certificat vigent d’acreditació de no antecedents 
de delictes sexuals.

 - Acceptar i acomplir el seguiment i suport individual per part 
de l’equip tècnic del projecte.
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 - Participar en tres reunions grupals d’avaluació i en una tro-
bada final, que en finalitzar el curs es faria en forma de 
celebració.

Com s’ha especificat en els requisits, la persona mentora es 
compromet a passar dues hores setmanals acompanyant el 
o la jove, una vegada se l’ha seleccionat, format i aparellat 
amb ell o ella. Se centra en el treball escolar, tant en el suport 
per fer deures com l’organització i planificació de l’estudi i les 
tasques, la motivació i l’orientació per afrontar els reptes que 
planteja l’ESO i la planificació del futur professional. 
Aquest suport es complementa amb la realització d’activi-
tats culturals i d’oci que contribueixin a construir la relació; 
sempre amb el vistiplau del Centre. En principi, la coordinació 
tècnica suggereix que s’ha de dedicar un 70% a les activitats 
relacionades amb el treball escolar i el restant 30% a la con-
vivència en altres activitats, cosa que es cristal·litza de forma 
variable d’acord a les característiques de cada cas. La qüestió 
central és el fet que la persona mentora es constitueix en un 
nou referent adult que pot arribar a ser una figura d’importàn-
cia i transcendent en la vida del noi o noia, donant-li un espai 
d’atenció individualitzada i des d’un lloc diferent al dels i les 
professionals que en tenen cura. 

El projecte va estar a càrrec de:
 - Una coordinació del projecte, qui també gestiona la coor-

dinació tècnica de la Fundació Resilis, i funcionava com a 
enllaç institucional; participava de la formació i estava a 
càrrec de la supervisió de tot el treball realitzat.

 - Un educador tècnic de mentoria, qui és també professional 
de l’educació social a un Centre residencial d’acció socioe-
ducativa (CRAE), que va exercir com a tècnic del projecte 
amb tasques centrals de coordinació amb els centres par-
ticipants i dinamització. Va estar a càrrec del procés de se-
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lecció de mentors i mentores, el matching de les parelles, la 
formació de noves candidatures, l’exploració de les candi-
datures a persones mentores, el seguiment i orientació de 
totes les parelles de mentoria, i l’elaboració de la memòria 
de resultats del projecte.

 - Una psicòloga, co-responsable del procés de selecció de 
persones mentores i matching de parelles de mentoria, així 
com present en la formació dels nous mentors i mentores.

A més d’aquests membres de l’equip, el projecte va comptar 
amb el suport logístic, professional i econòmic de la Funda-
ció Resilis, responsable del mateix i que va aportar les seves 
instal·lacions i va gestionar des del seu equip de recursos hu-
mans la documentació de les persones mentores.

Els processos clau del projecte són els que es detallen a con-
tinuació; especificant-se en alguns d’aquests els elements de 
millora a implementar cara a la tercera edició del projecte, 
que s’està duent a terme en aquest curs 2019-20.

2. Difusió i captació.
Per a captar mentors i mentores s’han utilitzat diverses eines 
i diferents canals:
 - La generació de la plana web http://socmentor.resilis.org
 - Anunci a la xarxa Talent Clue, https://talentclue.com/es
 - Als perfils de xarxes socials Facebook i Twitter de lPlatafor-

ma Educativa. També pel seu butlletí intern, el qual arriba  
a més de 900 professionals de les entitats. 

 - S’ha fet campanya mitjançant l’aplicació WhatsApp en els 
entorns socials i de relació on es desenvolupa el projecte.

 - Per ‘boca-orella’, i contactant amb col·lectius socialment 
actius en àmbits semblants.

 - Mitjançant tríptics i cartellera.

http://socmentor.resilis.org
https://talentclue.com/es
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Hi havia quatre persones mentores del curs anterior dispo-
sades a continuar amb el nou curs; i com que l’objectiu era 
arribar a les 20 places es necessitaven 16 persones mento-
res noves. Se n’han pogut captar 14, tot i que per indisposició 
d’una jove, una no va arribar a fer la tasca mentora.

D’aquesta tasca de captació i difusió s’ha après que cal re-
pensar les estratègies utilitzades. En concret, sobre la mane-
ra d’arribar als serveis fora de la ciutat de Girona, pensant en 
contactar amb col·lectius amb presència a altres indrets del 
territori, que podria ajudar a captar persones amb voluntat 
d’ajudar a la seva comunitat. 

D’altra banda, s’ha vist que eines com Talent Clue poden 
atreure perfils de baix interès real per al projecte; en concret, 
persones que sembla que en realitat es troben a la cerca 
d’una feina remunerada o una experiència prelaboral. Dues 
persones que havien sigut seleccionades van finalment rebut-
jar participar en el projecte, ja que en realitat estaven buscant 
un treball. Així doncs, ara es treballa més en aclarir les moti-
vacions de les persones candidates abans d’iniciar el procés 
de selecció.

3. Selecció, formació i formalització.
A les persones interessades se’ls va citar per a una entrevista 
amb la psicòloga de l’equip i poder determinar si eren aptes 
per a exercir com a mentors o mentores en el marc del pro-
jecte. Durant l’entrevista se les va informar dels paràmetres 
bàsics del mateix i es va recollir informació bàsica del seu per-
fil com a candidat o candidata, com ara la seva experiència, 
aptitud, motivacions i la seva situació laboral i familiar. 

Si aquesta primera valoració era positiva, es concertava una 
nova entrevista amb la mateixa psicòloga i l’educador coor-
dinador del projecte, on s’analitzava més profundament el 
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que el o la candidata podia aportar, les seves aficions, pre-
ferències i disponibilitat, i se li explicava amb claredat el que 
s’esperaria d’ella i les seves funcions. Del total de disset en-
trevistes que es van realitzar, catorze candidatures van sortir.

Pel que fa a la formació, aquestes havien de fer obligatòria-
ment sis hores per poder exercir la tasca de mentoria. Es va 
dur a terme a dependències de la Fundació Resilis, i a part 
d’encarregar-se’n l’equip del projecte, hi van col·laborar vo-
luntàriament mentors i mentores que continuaven de l’any 
anterior i volien compartir la seva experiència amb les noves 
persones mentores. Es van tractar com a blocs temàtics: una 
presentació de les entitats Plataforma Educativa i del projec-
te Sapere Aude; el sistema de protecció a la infància a Ca-
talunya; el coneixement sobre l’adolescència; la situació de 
la infància i l’adolescència tutelada en el context escolar; la 
mentoria social en el marc del projecte; el paper de la persona 
mentora; possibles activitats i recursos, i l’experiència de la 
mentoria en primera persona.

A part del certificat de no antecedents de delictes sexuals es-
mentat, per participar al projecte tots els mentors i mento-
res han hagut d’acreditar o lliurar un compromís d’acord de 
voluntarietat, amb el seu respectiu annex; un compromís de 
confidencialitat, i fotocopia del DNI.

Com a elements de millora d’aquest procés, s’ha implementat 
pel present curs simplificar la selecció en una única entrevis-
ta; derivat d’haver conclòs que dues per separat per avaluar 
a la persona candidata no són necessàries, ja que en una 
sola on estiguin el o la psicòloga i el o l’educadora tècnica 
de mentoria es pot obtenir una impressió completa del seu 
perfil, motivació, demandes i disponibilitat, per tal d’estalviar 
esforços a totes les parts implicades.

I, pel que fa a la formació, es va valorar la possibilitat de sim-
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plificar-la; d’una banda, pel present curs s’ha considerat com 
una part del procés de selecció, i d’altra, s’han mantingut les 
sis hores de formació però en dues sessions de tres hores 
cadascuna.

4. Procés d’entrevista i valoració de les persones mentorades.
Es va emprar el mateix procediment que en el curs 2017-18:

 - Els centres residencials van difondre el projecte entre els i 
les joves que s’ajustaven als criteris, i aquests van comuni-
car a la persona educadora del mateix la relació dels i les 
que volien participar-hi.

 - L’educador o educadora tècnica va entrevistar a les setze 
noves persones joves participants en privat per contrastar 
la seva participació voluntària, motivació, perfil i aficions per 
trobar-li un mentor o mentora compatible; i amb les perso-
nes tutores, direcció dels centres o l’equip educatiu al com-
plet per obtenir un traspàs detallat del perfil, necessitats, 
demandes i disponibilitat de les persones participants. Tots 
els i les joves es van considerar adequades per participar.

5. Característiques dels i les participants.
Finalment es van constituir disset parelles, sense comptar-ne 
una que no va arribar a ser formalitzada per indisposició 
d’una jove. Dues de les mentories van ser interrompudes cap 
a final de curs per no estar funcionant, i una altra va finalitzar 
per malaltia i defunció de la persona mentora; acabant el curs  
per tant, catorze parelles. 

Vuit dels disset joves participants ja havien gaudit del projec-
te el curs anterior, dels quals quatre van repetir l’experiència 
amb la mateixa persona mentora. Com s’ha dit, tots els i les 
joves eren adolescents d’entre 12 i 17 anys (8 nois i 9 noies), 
i l’edat mitjana del grup era de 13,3 anys; la majoria cursava 
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entre primer i quart d’ESO com proposava el projecte, excepte 
un cas d’un adolescent que cursava Secundària a una escola 
d’educació especial i una altra que feia un Grau Mitjà d’auxi-
liar d’infermeria. Aquests dos casos van ser degudament es-
tudiats abans de la seva aprovació, que es va produir en de-
terminar que podien i era convenient que foren candidats pel 
projecte per les seves necessitats d’atenció i suport escolar.

Dotze dels catorze joves que van acabar el projecte desitjaven 
continuar pel següent curs. Els tres joves que no van acabar-lo 
van rebutjar continuar, i dels dos que havien declinat seguir, 
un va dir estar disposat a continuar si seguia la seva mentora, 
cosa que no ha succeït. 

Val a dir que els i les participants majoritàriament cursaven 
modalitats de currículum adaptat per poder acabar l’ESO, com 
ara Unitats d’Escolarització Compartida, Aula Àrea, Programa 
de la diversitat, Projecte singular; variables segons l’institut 
concret. També n’hi havia algunes (al voltant del 30%) que 
estaven repetint o havien repetit curs abans.

Pel que fa a les persones mentores (47% homes i 53% dones), 
les seves dades van ser recollides mitjançant una enquesta 
de la pàgina Google Qüestionaris –de setze mentores, ja que 
com s’ha dit, un va morir; i a més, dels setze n’hi va haver 
tres que no van finalitzar el curs. De les persones mentores 
del curs anterior, vuit han continuat sent-lo en el curs present 
2019-20, amb el mateix mentorat o mentorada.

L’edat mitjana d’aquestes era de 41,3 anys, i n’hi havia de 
tots els grups d’edat, des d’entre els 20 i 29 anys (5 casos), 
entre 30 i 40 (3), entre 40 i 50 (3), entre 51 i 64 (4), fins a una 
persona mentora de més de 65 anys. El 87,5% comptava amb 
estudis superiors i el 12,5% restant, formació professional. 
Una estava en situació d’atur, i del 93,2% que treballava, el 
66,6% ho feia a jornada completa i el 26,6% a jornada parcial.
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Pel que fa a les seves experiències prèvies de mentoria, el 
81,2% en tenia i el 62,5% amb joves de CRAE. Tant com el 
75% del total dels mentors i mentores feien a més altres vo-
luntariats. En el curs 2018-19, quatre de les persones mento-
res eren voluntàries que havien participat en el curs anterior.

La forma més comú en què havien conegut el Sapere Aude va 
ser pel ‘boca orella’ i la seva xarxa de coneixences (37,5%); 
el 31,3% el va conèixer per la web d’ofertes laborals i de vo-
luntariat; el 18,8% per la web de l’entitat organitzadora; el 
12,2% per les xarxes socials; el 6,3% mitjançant els materials 
impresos, i un igual percentatge per altres mitjans. 

Pel que fa a les característiques dels set CRAE que van par-
ticipar, tenim en primer terme que només sis van posar en 
pràctica el projecte, ja que un dels casos no va ser possible 
trobar persones mentores apropiades per als dos joves pro-
posats (CRAE Santa Coloma). Els sis restants participants van 
ser tots centres d’estructura vertical:

 - Baix Empordà; de 12 places i situat a Sant Feliu de Guixols. 
Es van constituir 4 parelles de mentoria.

 - Les Àligues; de 10 places i situat al centre de la ciutat de 
Girona, on es van realitzar 3 mentories.

 - Sobrequés; centre de 10 places i també a la ciutat de Giro-
na, on es van dur a terme 3 mentories.

 - Les Deveses; de 10 places i situat als afores de Girona, on 
també es van fer 3 parelles.

 - Les Llúdrigues; també de 10 places, situat a Salt i des del 
qual es van aportar 3 mentories al projecte.

 - Pla de la Selva; situat a Sils i de 10 places. Es van aportar 
2 joves al projecte, tot i que només un d’ells va poder gau-
dir-ho ja que a última hora es va valorar com inadequada la 
incorporació de l’altra jove.
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El fet que tots els CRAE que van participar en el projecte per-
tanyessin a la Fundació Resilis va ajudar clarament a agilitzar 
i facilitar la coordinació i el procés en general. Aquests centres 
són similars en les seves característiques generals; tot i això, 
les poblacions on es troben situats són molt diferents i per 
tant les seves dinàmiques internes també. D’aquesta mane-
ra, les preferències i circumstàncies de cada direcció i equip 
educatiu han constituït relacions diferents amb el projecte a 
cada centre; per exemple, en alguns casos assumint la direc-
ció tota la responsabilitat; en altres casos, delegant-la en un 
educador en concret, o en els tutors dels nois o noies impli-
cats, o bé en tot l’equip educatiu.

6. Constitució de les parelles, primeres trobades i pla de men-
toria.
La constitució de les parelles es va fer de forma conjunta per 
l’equip de la psicòloga i l’educador tècnic de mentoria. Els cri-
teris per tal d’establir els emparellaments van ser la compati-
bilitat horària i geogràfica, de perfils, interessos, i demandes 
manifestades. 

Les parelles provisionals van ser proposades a l’equip educa-
tiu del servei per al seu vistiplau i, un cop aprovat per part dels 
i les professionals dels centres i finalitzada la formació de la 
persona mentora, se li va fer saber qui seria la seva persona 
mentorada, confirmant la compatibilitat d’horaris, localització 
i perfil. Finalment, es va fixar una data amb el centre on esti-
guessin presents totes les parts implicades per presentar a la 
persona mentora i la mentorada i elaborar el pla de mentoria, 
document al voltant del qual s’estableixen, com s’ha comen-
tat, els objectius i els mètodes de treball del projecte.

Aquest pla es va realitzar en la trobada de presentació, fixant 
entre un i tres objectius que es consideressin factibles d’acon-
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seguir i apropiats per a treballar des de l’espai de mentoria. 
Alguns exemples típics són ‘aprovar el curs’, ‘presentar sem-
pre els deures’ o ‘millorar l’organització dels estudis’. En fun-
ció dels objectius es van fixar maneres de treballar-los, com 
poden ser: ‘La persona mentora repassarà amb la persona 
mentorada les llibretes per veure que els deures estiguin al 
dia’ o ‘es farà especial èmfasi en treballar les assignatures X 
i Y per millorar el nivell assolit’.

Com a element de millora per a la segona edició del projecte 
es va implementar no incloure el o la tutora escolar com a 
part de l’ecosistema Sapere Aude; constituït des de llavors 
bàsicament pel o la jove, la seva persona tutora, el o la mento-
ra, i l’educadora tècnica de mentoria. La raó és que era força 
complicat trobar moments per a les trobades en què les agen-
des de tots els components poguessin convergir o coincidir; 
a més que realment el tutor  o tutora escolar no realitzava 
gaires aportacions significatives; derivades en part de les di-
ficultats per a estar enfocada en les situacions del noi o noia 
de manera constant, en tenir moltes altres tasques a fer. 
També es va proposar que la persona mentora i la coordina-
ció assistissin a les reunions que es fixessin des del centre 
amb el o la tutora a l’escola, però es van trobar les mateixes 
dificultats. Actualment, només la persona mentora assisteix, 
de manera voluntària i si es considera important, a reunions 
amb el o la tutora escolar, traspassant després la informació 
a la persona educadora tècnica del projecte.

En bastantes ocasions els plans de mentoria no estaven fun-
cionant com es pensava o desitjava, a conseqüència de no 
haver treballat o pensat a priori els seus objectius o estratè-
gies de manera suficient. Per això, s’ha implementat fer-ho 
des de l’espai tutorial i, a partir de o sobre la proposta inicial 
del pla, anar incorporant les aportacions i/o ajustaments que 
la persona mentora pugui proposar, segons esdevé la relació. 
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7. Seguiment i coordinació del projecte.
El tècnic educatiu del projecte va ser l’interlocutor en els ser-
veis i el referent de les persones mentores, a qui s’han dirigit 
per tractar els afers pertinents, consultes, dubtes o demanar 
orientació. 

A part de la seva disponibilitat, feia trucades de seguiment a 
finals de mes a cada mentor o mentora per recollir informació 
sobre l’estat de la relació amb la persona mentorada, amb el 
CRAE i què s’ha estat treballant. A diferència del curs anterior, 
es va deixar de requerir que els mentors i mentores omplissin 
una fitxa mensual per enviar amb la informació de l’estat de 
la seva mentoria, substituint-ho per les anotacions que feia la 
mateixa coordinació mentre es realitzaven les trucades; dinà-
mica que s’ha mantingut per a l’edició d’aquest curs.

D’altra banda, es van dur a terme tres trobades de persones 
mentores al llarg del curs escolar, on es van compartir ex-
periències i es van ponderar els èxits i dificultats tinguts, no 
només com a forma de seguiment, sinó també de formació 
continuada. A aquestes trobades també hi assistia la coordi-
nació del projecte i s’intentava que hi assistís la totalitat de 
les persones voluntàries, tot i que per problemes d’agenda i 
imprevistos diversos l’assistència va estar al voltant del 60-
70% en cada cas. La tercera i última trobada es va planifi-
car de manera més distesa i festiva amb un berenar, com a 
tancament d’aquesta segona edició del projecte i en la qual 
hi van participar les parelles de mentoria i l’equip tècnic del 
projecte.

Durant aquesta trobada, es va fer una dinàmica de valora-
ció conjunta del mateix, i a cadascuna de les parelles parti-
cipants se’ls va donar com a record un parell de fotos fetes 
amb Polaroid. Alguna de les persones mentores va plantejar 
la possibilitat de fer aquesta trobada final de forma més orien-
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tada i dinamitzada per als i les joves, cosa que es prendrà en 
compte per l’edició actual del projecte.

8. Avaluació dels plans de mentoria i tancament de les rela-
cions.
De manera semblant a la manera d’elaborar els plans, en una 
trobada entre educador tècnic, persona tutora, mentora i per-
sona mentorada es van repassar un per un els objectius i els 
acords establerts al voltant dels mateixos, i es van valorar en 
termes del seu assoliment o no; encara que qualitativament 
es van considerar els múltiples matisos que podien explicar 
que no s’assolissin, per exemple els imprevistos sorgits pel 
camí. I, en tot cas, es van valorar els aprenentatges obtinguts 
d’aquestes situacions. També es va posar en valor el compli-
ment dels compromisos signats, avaluant-se mútuament per-
sones mentores i mentorades.

En la majoria dels casos el tancament de la relació es va do-
nar en la mateixa reunió d’avaluació dels plans de mentoria, 
si bé no va ser així en els casos que no era la millor data o 
perquè la parella havia decidit estendre la relació pel següent 
(aquest) curs. Per part de les persones responsables del pro-
jecte es va donar un missatge positiu però clar per explicar 
als i les joves que haguessin desitjat continuar veient al seu 
mentor o mentora que aquesta ja havia complert amb l’acor-
dat en oferir el seu temps durant un curs escolar, tot i que es 
va deixar oberta la porta a què es poguessin tornar a veure en 
el futur si així ho desitjaven.

En els casos de mentories que van finalitzar abans d’hora, es 
van fer reunions de tancament on es va evitar entrar en la va-
loració d’objectius, però sí posant en valor les coses positives 
que havia tingut la mentoria i traient importància a allò no tan 
positiu: es va intentar que fins i tot aquelles mentories que 
no havien arribat a bon port poguessin ser recordades com 
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quelcom positiu i d’on es podien extreure lliçons. També el 
cas de la mentoria que havia finalitzat per la mort del mentor 
va tenir un tancament que es pot considerar exemplar, ja que 
el noi mentorat, i també alguns i algunes professionals del 
seu centre, van assistir a l’enterrament del mentor. El noi va 
ser rebut i emocionalment acollit per la família d’aquest, que 
sabia molt bé de la seva estreta relació. Aquest exemple posa 
de manifest la transcendència que pot tenir una relació de 
mentoria per ambdues parts.

Pel que fa a elements de millora detectats, com ja s’ha es-
mentat anteriorment, la manca d’adequació d’alguns dels 
objectius plantejats havia dificultat la feina de forma notable, 
per la qual cosa es va proposar que en el futur els objectius es 
preparessin a l’espai tutorial, i així és com s’ha fet.

També s’ha considerat utilitzar la darrera trobada de tan-
cament que es faci aquest curs per intentar tancar algunes 
mentories, sobre tot aquelles on sigui més complicat trobar 
dates comuns i atès el complicat que resulta quadrar agen-
des de les diferents parts implicades. 

9. Valoració global del projecte i dels objectius.
Pel que fa a la metodologia d’avaluació, de la mateixa manera 
que s’havia fet en l’edició del pilot, es van enviar enquestes 
als i les diferents participants (joves, tutores dels centres i 
persones mentores) a través de l’eina Formularis de Google.

La base de l’enquesta era la bateria de preguntes utilitzada 
l’any anterior, elaborades pel professorat de la Universitat de 
Girona; encara que es va valorar que la quantitat i especifi-
citat de les preguntes sobrepassava de llarg les necessitats 
d’avaluació d’aquesta edició del projecte en concret, i per això 
es va optar per elaborar uns qüestionaris més senzills i di-
rectes amb les dades que interessava conèixer. Centralment, 
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l’interès era fer una comparativa qualitativa dels resultats de 
les enquestes de les persones mentorades i mentores, per va-
lorar des d’ambdues mirades el que havia suposat en la vida 
del o la jove l’aparició i presència de la persona mentora. D’al-
tra banda, i com s’ha dit, es van avaluar individualment tots 
els objectius que s’havien plantejat en els plans de mentoria 
per poder obtenir dades quantitatives bàsiques.

Presentem els principals resultats per a cadascuna de les 
parts, tant quantitatius com qualitatius, i contextualitzant 
d’acord amb les situacions i objectius que es tenien:

 - Persones mentorades: Les expectatives de les persones jo-
ves eren en principi molt baixes: algunes no consideraven 
per exemple la possibilitat de formar-se més enllà de l’ESO; 
algunes ni tan sols confiaven en poder acabar-la algun dia. 
Ve al cas dir que el 30% dels i les participants ha repetit 
algun curs escolar. 
Amb independència dels resultats individuals que varen 
obtenir cada noi o noia, es va considerar que els seus per-
fils van ser idonis per a l’experiència, i per això és que es 
va poder treballar la mentoria d’acord amb el que s’havia 
planificat. Una de les noies participants tenia dubtes sobre 
la seva participació a conseqüència de no haver entès bé 
a l’inici el que implicava el projecte, però malgrat això, va 
completar satisfactòriament el curs i la mentoria. Ressal-
tem alguns aspectes mesurats.

 - De les 13 respostes donades a la qüestió d’allò que pen-
saven d’aquest procés dut a terme durant el curs, tots els i 
les joves van considerar que la mentoria els havia ajudat. 
A prop del 85% van considerar que tant en la seva vida com 
en els estudis, mentre que el 15% restant va fer referència 
només als aspectes acadèmics (ajuda per estudiar millor i 
motivar-se en l’aspecte dels estudis).
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 - La valoració general de la mentoria es pot considerar força 
positiva ja que, com es veu al Gràfic 1, gairebé el 70% dels 
nois i noies donen el valor màxim i dues persones donen 
valors de 7 i 8 en cada cas; amb una mitjana de 9,23.

Gràfic 1.- Valoració de la mentoria segons persones mentorades

 - En el següent gràfic es pot apreciar el grau d’ajuda que con-
sideren que els ha aportat la persona mentora (13 respos-
tes en cada cas). Destaca que en la majoria de les matèries 
hi ha un percentatge important de joves que diuen haver-ne 
rebut; per exemple, només en el cas de ciències naturals 
hi ha quatre casos que no ho consideren així, però en tota 
la resta són només dos o un; i tant en llengües com en 
ciències naturals i socials i altres assignatures, més de la 
meitat han considerat que la mentoria els va ajudar molt.

Gràfic 2.- Valoració de les persones mentorades de l’ajuda rebuda de 
part de les persones mentores en les diferents matèries

10

7,5

5,0

2,5

0
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

2
(15,4%)

2
(15,4%)

9
(69,2%)

Valoració mitjana: 9,23 sobre 10

10

7,5

5,0

2,5

0
Matem. C. Socials Anglès AltresCiències N.

M’ha ajudat molt M’ha ajudat poc No m’ha ajudat



135

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

 - Mentors i mentores: En primer terme s’ha de fer esment de 
la variabilitat tant en l’edat i gènere de les persones volun-
tàries com del seu grau d’implicació amb el projecte. Men-
tre que en uns casos s’havien limitat a la feina escolar i l’oci 
ha sigut més escàs i/o fred, en altres s’havien lliurat de ple 
a la tasca i van decidir dedicar fins i tot més temps de l’exi-
git. Aquesta darrera situació de donar un extra i abraçar el 
projecte com una part important de la seva vida va ser més 
comú entre les persones mentores de major edat i vida 
més estabilitzada. No obstant, bastants persones mento-
res joves, que inicialment s’havia intuït que s’acostaven al 
projecte a la recerca d’experiències prelaborals, van fer un 
treball per sobre de les expectatives, implicant-se de for-
ma (més que) adequada al projecte. A nivell personal, l’ex-
periència va ser el màxim de satisfactòria pel 33,3% dels 
mentors i mentores, tot i que sumat amb els nivells de 7 a 
9 (veure gràfic), representa gairebé el 90%. Només una de 
les persones voluntàries dona un nivell de satisfacció de 5 
i un, de 4. La nota mitjana de satisfacció va ser de 8,26.

Gràfic 3.- Satisfacció amb la mentoria per part de les persones 
mentores voluntàries.

 - En relació al suport que consideren haver rebut per part de 
l’entitat organitzadora, van donar una valoració mitjana de 
8,68; valor que es pot considerar d’alta satisfacció i que 
ubica gairebé 3 de cada 4 valoracions als tres nivells més 
alts, per exemple, i només hi va haver una persona mentora 
que considera un valor mig, de 5.
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Gràfic 4.- Valoració per part de les persones mentores del suport rebut 
per part de les entitats organitzadores.

 - Finalment, destaca que el 100% dels voluntaris i volun-
tàries recomanarien tant a alguna persona coneguda fer 
de mentora d’un o una jove que estigui en un centre, com 
a alguna jove de centre l’experiència de tenir una persona 
mentora.  

 - Persones tutores i centres: En general, la relació amb els 
CRAE va ser correcta i a totes van acollir el projecte i els 
mentors i mentores amb bona actitud i de bona gana. En 
alguns casos fou necessària la intervenció entre aquestes 
i algun(s) professional(s) per part de la coordinació del pro-
jecte per aclarir malentesos, i per millorar la seva acollida 
entre l’equip educatiu. Els resultats van ser sempre satis-
factoris. La valoració de la mentoria per part de les perso-
nes tutores dels i les joves implicades es pot dir que va ser 
força satisfactòria, com es pot veure a la gràfica següent, 
amb una nota mitjana de 8,75 i  donant per exemple valors 
de entre 8 i 10 en 14 dels 16 casos. 

Només una persona tutora va donar un valor de 7, i una 
altra la va valorar amb un 5; valor que en realitat no resulta 
tan baix, considerant que és el punt mig entre el màxim i el 
mínim possible, de zero.
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Gràfic 5.- Valoració per part dels tutors i tutores de la mentoria duta a 
terme amb els i les joves.

 - La categorització de les seves respostes pel que fa al què 
pensen de l’efecte de la mentoria reflecteix que prop del 
44% va considerar que havia ajudat a les persones mento-
rades, tant a nivell personal com acadèmic; el 37,5% que a 
estudiar millor i motivar-se en els estudis, és a dir, en els as-
pectes acadèmics centralment; el 12,5% va considerar que 
la mentoria no els havia sigut d’ajuda, i el 6,5% (un cas), 
que havia ajudat a la persona mentorada a sentir-se millor 
amb la vida; o sigui a nivell personal, però no acadèmic. 
Així mateix, el 81% dels tutors i tutores van afirmar que la 
mentoria havia ajudat a mentorats i mentorades a prendre 
decisions positives per continuar formant-se, mentre que la 
resta va considerar el contrari.

 - Pel que fa a les conseqüències de l’aparició de la persona 
mentora, podem veure al gràfic següent que una proporció 
important de tutors i tutores van valorar que havia propor-
cionat un referent efectiu de vida sana (14 de 16 casos) 
i reforçat el treball de l’equip educatiu (13 casos), sense 
respostes en sentit negatiu. Pel 75% de les persones tu-
tores, a més, la mentoria havia provocat il·lusió en el o la 
jove, resposta donada en sentit contrari pel 18%. Pel 53% 
havia contribuït a millorar el seu comportament a l’escola 
i pel 32% no i, en el cas de millores en el comportament al 
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centre residencial, un 44% van considerar que la mentoria 
sí havia tingut aquest efecte, i un percentatge igual va con-
siderar que no; però en cap cas sense parlar d’empitjora-
ment (segons es va analitzar qualitativament).  

Gràfic 6.- Efectes de la mentoria en diferents àmbits de la vida 
dels i les joves, segons les seves persones tutores.

 - Per últim, pel que fa a l’ajuda prestada pels mentors i men-
tores en les diferents assignatures, com es pot apreciar al 
Gràfic 7, per una proporció important dels tutors i tutores 
la mentoria havia sigut d’ajuda en totes. En cap dels casos 
(assignatures), per exemple, més de 3 de 16 tutors i tutores 
van considerar que la intervenció de la persona mentora no 
havia ajudat el o la jove. I, entre els i les que van dir que sí, 
destaca la transcendència que havia tingut per l’assignatu-
ra de llengua, en què 12 de 16 tutors i tutores pensen que 
havia sigut de molta ajuda. En general, aquestes valora-
cions convergeixen amb les dels i les joves en distribucions 
i proporcions, tot i que no es van fer proves per veure si les 
diferències eren significatives.

Gràfic 7.- Assignatures en què  tutors i tutores consideren que la 
mentoria  havia sigut pels i les joves i nombre de casos.
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Pel que fa a la valoració d’objectius, els que s’havien plante-
jat havien estat relacionats principalment amb el rendiment 
acadèmic i el treball escolar; per exemple “aprovar el curs”, 
“millorar la presentació de les llibretes” o “lliurar sempre els 
deures”. D’altres havien estat relacionats amb la planificació 
del futur: “concretar què farà [la persona mentorada] l’any 
que ve” o “trobar recursos que l’interessin”. Finalment, en 
alguns casos s’havien fixat alguns objectius d’altres àmbits, 
com ara “mantenir un estil de vida saludable”.

L’avaluació dels objectius havia sigut fàcil o objectiva en al-
guns casos i en altres es basava en una apreciació o opinió 
subjectiva. En qualsevol cas i en conjunt, en les reunions de 
tancament i avaluació que s’havien fet amb cadascuna de les 
parelles es va arribar a acordar i comptabilitzar que d’un total 
de 34 objectius fixats a principi de curs sumats entre totes les 
parelles participants, se’n havien assolit de manera satisfac-
tòria 23, que suposa un 67,6% d’èxit. 
Les persones responsables del projecte van considerar que 
era una taxa satisfactòria, amb un bon marge de millora a 
aconseguir optimitzant la fixació d’objectius i el seu segui-
ment mensual perquè, com s’ha suggerit abans, molts dels 
que s’havien escollit no eren apropiats i a més no s’havia fet 
prou èmfasi en l’orientació perquè es treballessin de manera 
més activa.

Pel que fa als recursos humans, es va valorar que els emprats 
van ser suficients, adequats i amb solvència tècnica per a la 
realització del projecte.

Finalment, amb els qüestionaris es van recollir també diver-
sos comentaris valoratius dels i les participants i de personal 
educatiu dels centres de referència, que il·lustressin el que 
havia suposat pels diversos participants l’experiència del pro-
jecte.
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1. Joves: Destaquem el comentari d’un jove que va dir que la 
mentoria l’havia ajudat molt a decidir el que volia seguir 
estudiant; i que li havien agradat els dies passats amb el 
tutor, sortint a passejar o prendre alguna cosa junts.

Una altra jove es va mostrar molt agraïda i encantada que 
se li hagués presentat la mentora assignada, manifestant 
el seu desig de continuar amb la relació posteriorment.

2. Tutors i tutores:  Tenim un cas que posa de relleu igual-
ment que el mentor havia estat clau perquè el seu men-
torat continués a l’institut en comptes d’abandonar-ho 
sense concloure l’ESO i cursar formació professional. En 
línia amb aquesta valoració, hi va haver un altre educador 
que va opinar que un mentor havia estat un gran recol-
zament per una noia sobre tot a nivell acadèmic, encara 
que degut a l’actitud que aquesta presentava, li constava 
reconèixer-ho (a la jove).

La confiança guanyada per part d’un altre mentor va influir, 
segons paraules d’altra tutora, en què  es pogués recórrer 
a ell per a què ajudés a transmetre missatges importants 
relacionats amb l’escola, perquè el jove feia molt cas del 
que ell li deia.

Un altre tutor va dir que la mentoria havia anat més enllà 
del que era el projecte, esdevenint la mentora una referent 
positiva en la vida de la jove, havent desenvolupat una re-
lació valuosa i per continuar-la en el futur; “aspecte que li 
va molt bé, tenint en compte que [la noia] té pocs referents 
adults positius. Ha estat pendent d’ella en tot moment, en 
els bons i els dolents, i s’ha preocupat pel seu futur perso-
nal i acadèmic”. 

3. Direccions de Centre: De forma similar, tenim una direc-
tora que considerava que el mentor havia influït molt en 



141

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

el comportament del seu mentorat a l’institut, fins al punt 
que l’any anterior havia acabat expulsat diverses vegades 
però aquest últim l’havien escollit com a delegat.

En contrast, una altra directora va dir que la mentoria no 
havia ajudat a la millora de vida ni a l’escolar, ni en sentit 
positiu ni negatiu, no per mancança de bones intencions, 
sinó per les dificultats del cas. Tot i això, la noia havia anat 
contenta a les trobades i havien fet activitats lúdiques i 
escolars, “...i això és el que s’emporta la noia”.

4. Mentors i mentores: Semblant al cas anterior, una men-
tora explica que no havia aconseguit generar el clima de 
confiança necessari per poder interactuar d’una manera 
mínimament fluïda amb la noia assignada, amb qui es va 
tancar la mentoria abans de finalitzar el curs per no estar 
funcionant:
“No em va donar permís per participar en la seva vida i jo 
no ho vaig voler forçar. Quan li preguntava per coses de 
l’escola, o bé no contestava o bé contestava amb un mo-
nosíl·lab. De fet, vam deixar la mentoria abans que s’aca-
bés el termini. Ella mai es va sentir còmoda amb mi. Jo he 
intentat tenir en compte les coses que li podien agradar 
però només en un parell o tres d’ocasions la vaig veure 
somriure. No acceptava que havia de ser una estona rela-
cionada amb els deures i l’escola i el temps que jo dedica-
va a mirar els seus deures (sempre els ha fet sola) s’enfa-
dava molt. Tot i així, he aprofitat alguna ocasió per donar-li 
opinions positives d’ella mateixa i consells que, malgrat 
en aquell moment li era difícil rebre, espero que quedin 
emmagatzemats en algun racó”.

Aquesta jove havia tingut l’any anterior una mentora amb 
la què semblava que sí que havia tingut bona relació, però 
la mentoria s’havia estroncat abans de temps i no havia 
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pogut fer un acomiadament; “almenys nosaltres sí que ens 
hem assegut a fer un tancament. En una ocasió ella, molt 
enfadada, em va dir que era molt difícil posar confiança en 
algú. I ho vaig entendre”.

També val la pena citar un altre procés en què una noia 
ja tenia reforç per a les assignatures de lletres; raó per 
la qual el mentor s’havia pogut centrar en treballar les de 
ciències. La noia havia passat de suspendre-les totes a 
aprovar-les totes, encara que algunes havien hagut de ser 
per avaluació extraordinària.

Per últim, una mentora va considerar que encara que al 
començament de la seva relació amb la jove mentorada 
aquesta es mostrava amb molta desconfiança, poc a poc 
havien arribat a tenir una relació molt bonica, “...i totes 
dues ens sentim molt bé”. 

 ► Reflexions sobre l’experiència.

Recollim en aquest apartat testimonis sobre les experiències 
i els efectes de la mentoria aplicada, d’algunes persones pro-
tagonistes, segons com ho han viscut personalment i d’acord 
amb les diferents fases en el desenvolupament de cada pro-
jecte. Les entrevistes van ser dutes a terme pel Sr. Daniel 
Fierro, Tècnic de Recerca i Gestió del Coneixement de la Fun-
dació Resilis i redactor del present treball. 

Pel que fa al projecte Sapere Aude, presentem les idees prin-
cipals de l’entrevista amb el Sr. D. B., educador en un Centre 
d’Acollida de la ciutat de Girona i tècnic de mentoria encarre-
gat del procés de selecció de persones mentores, l’aparella-
ment, la formació de les persones candidates, l’exploració de 
les candidatures a persona mentora, el seguiment i orienta-
ció de totes les parelles de mentoria, la coordinació amb els 
centres residencials participants i l’elaboració de la memòria 
del curs.
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(P. = Pregunta entrevistador; R. = Resposta persona 
entrevistada).

P. Hi va haver o vas fer una recollida més qualitativa de 
l’acompliment o assoliment d’objectius? Sigui en la sessió 
de tancament, un full...  

R. Sí, en arribar a aquest punt jo ja tinc molta informació re-
copilada; a part de les tres reunions anuals i els segui-
ments telefònics, tinc el traspàs mensual que em fan els 
centres, amb un correu electrònic explicant com va la 
mentoria amb cadascun dels i les joves del projecte. Per 
tant ja tinc la opinió de les persones mentores, dels edu-
cadors i educadores, recullo la del noi o noia, i a més la 
que jo m’he anat formant pel seguiment al llarg de l’any, 
i ho tinc apuntat a un espai específic per això. Per mesos 
recullo informació quantitativa i qualitativa; incloent si hi 
ha hagut incidències. L’opinió del jovent la recullo de ma-
nera informal, segons me’ls trobo als centres, pel carrer o 
del que diuen els educadors i educadores; i també formal-
ment durant la trobada final. 

P. D’acord. Segons les dades recollides, la majoria dels men-
tors i mentores tenen feina, i a jornada completa; prenent 
en compte que segurament a més la majoria tenen les 
seves pròpies famílies, persones que cuidar i altres acti-
vitats, crida l’atenció que tinguin temps encara per fer la 
mentoria...

R. Hi ha de tot... – el perfil ‘desitjat’ n’és el d’una persona ma-
dura i estable que pugui aportar quelcom diferent: sabem 
que el perfil mitjà del personal de centre ara mateix és 
dona, jove, acabada de sortir de la universitat... i busquem 
alguna cosa que contraresti, diferent del que ja hi tenen; 
i sí que n’hem tingut, d’aquest perfil. I aquest any ha sigut 
exagerada la quantitat de gent que va venir en realitat bus-
cant feina...



144

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

P. Com va ser això...?

R. Ficaven una mica el nas mirant si podien aconseguir una 
feina... Fins i tot per exemple gent que l’any passat al final 
no havíem aparellat perquè no havien quadrat amb ningú, 
que ara m’han trucat per preguntar-me si sabia d’algun 
treball... 

P. De vegades com que tot el procés ha sigut com una eina 
que han utilitzat a veure si com a contacte els pots ajudar, 
quan realment la motivació hauria de ser una altra...

R. Quan la psicòloga i jo veiem els currículums i la formació 
és en psicologia, magisteri, educació social o treball so-
cial..., pensem que anem malament –no obstant que clar, 
hi ha gent que fins i tot treballant com educador o educa-
dora ha volgut ser persona mentora en les seves hores lliu-
res i ho ha fet molt bé; hi ha de tot. Però com deia, si és un 
perfil que surt de l’habitual, doncs molt millor... Per exem-
ple, ens ha vingut un home, que ho està fent bastant bé de 
mentor, gerent d’una empresa gran i amb família pròpia, 
que genuïnament volia tornar una mica a la societat de tot 
allò que havia rebut, ajudant un jove. I clar, aquest resulta 
un perfil fantàstic de mentor en principi.

P. Sí, que manifesten d’inici més autènticament la intenció 
de donar i ja, dit de forma oberta...

R. Sí... però mira, n’he tingut un altre que havia estudiat cri-
minologia i pensava fer educació social, i volia veure una 
mica de l’experiència... – que les regles es trenquen, i pen-
ses que venen amb altres intencions, però ho fan molt bé. 
El que passa és que és més freqüent que ens vingui gent 
jove amb la intenció de buscar una feina; sobretot penso 
que té a veure amb haver-ho publicat a (la web) Infojobs, 
perquè quan és per WhatsApp i altres canals no passa. 
Però si és per un canal de feina, ja saps d’entrada que la 
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majoria de les propostes no valen... Hi ha molta cerca de 
feina amagada, o veure si mitjançant això en troben. Del 
curs 2018-19 que hem fet l’anàlisi, en aquell cas només 
havia una persona candidata que havíem rebutjat en la 
primera entrevista, però en el curs que estem ara... diria 
que al menys la meitat dels que s’hi han presentat! I crec 
que és per l’anunci a Infojobs; o també potser perquè 
l’any passat des de RRHH s’ha fet un filtre més estricte 
que aquest any. Anem aprenent d’això, però és clar que la 
meitat de la gent que ens ha vingut estava buscant feina... 
I això refereix al que em preguntaves abans; pensem que 
de vegades, una persona mentora comença el procés te-
nint una feina i el pot acabar sense, o a l’inrevés... –de 
fet, la precarietat laboral ha sigut un element transversal 
a tot el projecte, que l’ha marcat de principi a fi... Des de 
la meva pròpia que m’ha fet prendre aquesta tasca com 
a treball secundari; a la dels nois i noies que són allí per 
famílies en situació de risc econòmic que acaben en situa-
cions que porten a una retirada de custòdia; a la de les 
pròpies persones mentores, que en molts casos han ha-
gut de plegar perquè estaven amb una feina i han canviat 
d’horaris, trobat una segona feina, etc., i els fa no assumi-
ble continuar amb la mentoria, per exemple.

P. Si poguessis aprofundir una mica, m’agradaria que em 
diguessis més sobre la teva visió i valoració dels aprenen-
tatges i resultats de les experiències de la mentoria.

R. Primerament i en breu, diria que ha funcionat ‘bé’... ni 
‘molt’ ni ‘més o menys’; bé, de 6; per fer una mitjana. Crec 
que el més valuós d’aquest projecte és arribar als nois i 
noies; que vingui una persona de fora, s’interessi per elles, 
que se senten deixats, amb autoestima baixa, i una per-
sona que no és un professional de manera desinteressa-
da vagi i estigui per elles, val molt. Sobretot, que tinguin 
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atenció individualitzada, que és el que més costa trobar a 
centres de menors. Això és amb el que els nois i noies es 
queden... –encara no són tan conscients del que pot va-
ler tenir estudis; no estan tan pendents de si han aprovat 
el curs, com de si han tingut algú que ha estat pendent i 
s’ha preocupat d’ells i elles de manera ‘genuïna’, sense 
una relació professional pel mig. I després hi ha el benefici 
mutu d’enriquir-se ambdues parts sense ser una autoritat, 
una figura punitiva o que exerceix control, com pot ser un 
educador o educadora, qui fa el rol parental.

P. Sí, que en tot cas acaba sent una ‘autoritat’ però recone-
guda o des del propi noi o noia, no imposada des de fora...

R. ... una ‘autoritat’ moral, per dir-ho així.

P. Si poguessis dissociar la part acadèmica de la personal, 
l’impacte que té la mentoria en cadascuna, notes alguna 
diferència entre totes dues?

R. Cada cas és diferent; no t’ho puc dir ja que és massa gene-
ral... tenim joves que no només han millorat sinó que per 
exemple, n’hi ha un que està acabant l’ESO i a més amb 
bones notes; altres que no hi ha manera [que millorin en 
els estudis]... 

P. ...sí, fins i tot a la Memòria de resultats s’esmenta que un 
va ser representant de grup classe al seu institut... 

R. ... sí, va ser qui va perdre el seu mentor per la mort d’aquest.

P. Llavors, en els aspectes més genèrics i de motivació, se-
parats dels resultats escolars, diries que l’impacte va ser 
important, en general...?

R. En aspectes vitals? Jo crec que és major... major que en 
l’aspecte escolar. Primer, perquè hi ha moltes mentories 
que com que es relaxen pel que fa al treball escolar; i se-
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gon, perquè crec que és més potent al cap del o la jove la 
idea de què algú ha estat amb ell o ella una estona, que 
si han fet deures aquesta estona. Llavors es queden més 
amb la relació que han construït a què si la persona men-
tora els va ensenyar la taula del set, saps?

P. Clar... D’altra banda, en els mentors i mentores, quin im-
pacte o significat et sembla que ha tingut?

R. Coincideixen sempre en què s’han emportat una experièn-
cia enriquidora, fins i tot en el cas de les mentories que no 
han acabat de funcionar. Primer perquè coneixen un am-
bient que resta mig tapat en la societat, l’educació social, 
els centres de menors i el seu funcionament; creen molts 
dubtes i n’havia un que fins i tot em preguntava com ha-
via d’anar vestit a les trobades! I també, com generalment 
les persones mentores són gent a qui li va bé, de classe 
mitjana per dir-ho així, se senten bé d’haver pogut ajudar 
algú. No parlaria tampoc de que estiguin ‘buscant la seva 
salvació’, però és gent que té ganes de fer quelcom per 
una altra persona, i també perquè s’ho passen bé amb un 
noi o noia que funciona bé.

P. El que et diuen que passa o senten, se sol correspondre 
amb allò que tu veus externament, en general? En termes 
de fer bé, transcendència, si es diverteixen i això coinci-
deix amb el que el o la jove sent... Si convergeix o no. 

R. Hi ha hagut un cas que jo pensava que la relació anava bé 
pel que em deia la persona implicada, però després em 
van dir que s’havien fet coses inconvenients, com que la 
noia li deia coses a la mentora a esquenes de l’equip edu-
catiu. Això és un dels motius pels que ara exigim que se’m 
faci un traspàs mensual des dels centres.
Llavors a nivell d’impacte sí que estic d’acord amb les per-
sones mentores en què s’ha aconseguit, però a nivell de 



148

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

com evolucionen o van les relacions, de vegades pot donar 
una impressió positiva quan en realitat no ho era tant.

P. Cal per això, per exemple, ficar-s’hi més en allò que passa, 
o no donar per fetes determinades coses, filar més prim 
o sistemàticament assegurar-se que tot ha quedat clar... 
S’han de fer canvis en alguna cosa?

R. El canvi que s’ha fet és demanar l’opinió dels educadors i 
educadores per tenir-ne des de fora de la mentoria; veure 
les actuacions de persones mentores i mentorades. Pel 
que fa a l’avaluació final, no hem pensat en fer cap canvi 
de moment.

P. I veus que la mentoria hagi impactat en positiu per la 
resta de persones educadores, el tutor o tutora de cada 
persona mentorada, o els centres...? O si ha fet trontollar 
situacions, si ha tret més d’allò que torna, si ha generat 
més problema que benefici... Per exemple en relació dels 
ajustaments que cal fer sempre i que ja esmentaves. 

R. La meva impressió és que els centres han acollit bé el pro-
jecte, els agrada i cadascun a la seva manera el cuiden i el 
tenen en compte. En algun cas s’han referit a la persona 
mentora com a un educador o educadora extra, com de 
la família i que aporta coses, i en d’altres ha passat més 
desapercebuda com una persona que ve, recull el noi o 
noia i la retorna després.  

P. I això... no és que sigui millor una cosa que l’altra...

R. L’any passat hi havia una mentora que se sobrepassava 
en les seves funcions, fent gairebé d’educadora... ella en-
cantada; però no era la seva tasca, llavors la directora va 
‘parar-li els peus’ i va dir que havia de no entrar al centre, 
sinó només recollir la jove per anar-se’n. Però en general 
no hi van haver queixes, tot i que sí diferents graus d’in-
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teracció o integració amb la resta. També hi ha tutors i 
tutores del centre que t’agafen encantades la trucada, i 
d’altres que no volen tenir contacte per WhatsApp ni res, 
barrejant temes personals amb feina, o més enllà de la 
jornada laboral, per exemple. Llavors per això ja no dema-
nem els seus números de telèfon, només si ens el volen 
donar, altrament ens comuniquem per correu electrònic. 

P. Clar. Pel que fa a la coordinació entre persona mentora i 
tutor o tutora del noi o noia, aquesta relació o comunica-
ció com la valores en general, qualitativament?

R. Variable... hi ha hagut casos que gairebé van a ‘prendre 
unes cerveses’, que gairebé ja són de la casa –en el cas 
del mentor que va morir, diria que educadors i educadores 
i la direcció del centre van anar al funeral; s’havia cons-
truït una relació de confiança. En d’altres casos passa que 
ni tan sols es coneixen durant mesos; vaig tenir el cas d’un 
tutor que no hi va ser quan es va fer la presentació, no 
es va presentar amb la persona mentora tot i que se li va 
demanar, i després de mig any el mentor em va comentar 
que no sabia qui era el tutor del noi; llavors ho vaig arre-
glar. Pot passar quan per exemple el torn del tutor o tutora 
és de matí i la persona mentora ve de tarda i que gairebé 
no interactuïn, però s’ha de fomentar.

P. Finalment, que ha representat per tu a nivell personal el 
projecte? Quina opinió tens en general, com et sents, què 
cal millorar...

R. Hi ha una part molt meva que m’aporta, i és el fet d’anar 
als centres, conèixer-los i veure com es treballa en d’al-
tres... això com a coordinador tècnic del projecte. Em sen-
to una mica que he fet com de la ‘Celestina’ d’una relació 
exitosa, que és per mi el més bonic, haver pogut trobar una 
persona adequada per una altra, i passen els mesos i fins 
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i tot anys, i se segueixen veient i tenen una relació maca. 
Haver-los aparellat a part de fer-me sentir orgullós em fa 
sentir bé, com que he aportat a què es faci una cosa bona.

P. Sí, com en aquesta sinèrgia...  

R. Jo sóc molt extern a la relació, perquè el primer dia el o la 
jove em veu, i després ja no sap més de mi, fins al final; 
no hi sóc present. Com que ‘moc fils’, i el més important 
del projecte, el punt d’inflexió, és quan dic “aquesta amb 
aquesta” [aparellament] i es posa en marxa la relació. En-
certar amb els aparellaments –que, per sort, en un per-
centatge alt ha sigut així, o així ho sento- em fa sentir molt 
bé [diu amb actitud modesta]. 

P. Sí, i és la veritat..., no des de la falsa modèstia, no?, po-
der ser un agent que amb una participació X genera tota 
aquesta cosa que transcendeix i produeix beneficis.
Gràcies pels teus comentaris.

R. Gràcies.
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PROJECTE INCORPORA JOVE.

1. Característiques generals i objectius.

La mentoria en el projecte Incorpora Jove és de tipus un-a-
un, amb una relació de sis mesos de durada planificada, i 
trobades setmanals d’una hora i mitja i d’àmbit comunitari. 
Es proposen activitats culturals, esportives, de coneixement 
de l’entorn, de conversa, de suport laboral, escolar/formatiu i 
a l’autonomia; també d’acompanyament jurídic i en aspectes 
de salut, d’associacionisme i voluntariat. Forma part del con-
junt de projectes del Programa Incorpora de La Caixa (www.
incorpora.org), d’incorporació laboral per a persones amb vul-
nerabilitat social; en el cas d’Incorpora Jove, adreçat a joves 
extutelats i extutelades i amb permís de treball.

Incorpora Jove es posiciona com un complement al mapa de 
recursos existents per aquesta població i per aportar als i les 
joves un servei d’orientació i acompanyament a la definició i 
execució del seu projecte professional, considerant-lo com a 
eix clau en el desenvolupament d’un projecte vital autònom 
a l’inici de la vida adulta. La coordinació la porta l’associació 
Punt de Referència, d’acompanyament a joves extutelats i ex-
tutelades (www.puntdereferencia.org).

En aquest context, els objectius generals del projecte de men-
toria són millorar el desenvolupament psicosocial i personal i 
la participació comunitària dels i les joves, així com promoure 
el seu retorn educatiu. Això mitjançant la creació de vincles 
amb una figura de referència i suport més enllà de, en aquest 
cas, la tècnica d’inserció laboral, que en realitat no té o li co-
rresponen aquestes funcions de mentoria.

Els objectius específics i resultats correlatius esperats, en ter-
mes de comportaments verificables d’acord al diccionari de 
competències d’Incorpora i la seva proposta de mesura, són:

4.2. 

http://www.incorpora.org
http://www.incorpora.org
http://www.puntdereferencia.org


152

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

1. Augmentar l’autoconeixement, l’autoestima i la seguretat 
personal dels i les joves per a la concreció del seu projecte 
de vida. S’espera que el 60% sigui capaç de preguntar amb 
seguretat i sense reserves quan desconeix alguna cosa, i 
de mostrar seguretat a l’hora d’enfrontar nous reptes.

2. Millorar les seves interaccions i relacions interpersonals 
amb les persones del seu entorn quotidià, formatiu i/o la-
boral. En aquest cas, es proposa que el 60% del jovent 
hauria de tenir facilitat per a relacionar-se amb altres 
persones, siguin conegudes o desconegudes; i també de 
mantenir bones relacions un cop creades.

3. Millorar la comunicació. Això es mesura esperant que el 
60% dels i les joves entengui les instruccions que se li do-
nen, identifiqui la informació rellevant i/o demani aclari-
ments quan els necessita, i s’expressi amb claredat, conci-
sió i de manera adequada.

4. Millorar l’autocontrol, la gestió emocional i la tolerància a 
la frustració. En aquest sentit, el 60% del jovent ha de ser 
capaç de mantenir l’equilibri en situacions d’estrès o da-
vant les dificultats; persistir en els seus objectius i el treba-
ll, no rendint-se amb facilitat quan les coses no surten com 
esperava, i en el seu cas, que a un igual percentatge no els 
afectin de forma desproporcionada els possibles factors 
externs, com ara problemes personals o familiars, en el 
desenvolupament de les seves funcions. 

5. Per últim, en relació a la seva participació social i comuni-
tària, s’espera específicament incrementar el seu capital 
social de partida; en concret, el seu grau de coneixement 
dels recursos de l’entorn i de participació a la comunitat. 
Com a resultat s’espera que el 60% dels i les joves hagin 
conegut dos o més recursos nous que utilitzarà per millo-
rar la seva ocupabilitat i emancipació, i que una proporció 
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igual hagi participat d’una acció comunitària, comprome-
tent-se a seguir participant a altres accions futures.

Cal dir que aquest projecte es va crear com a pilot l’any 2019. 
En aquesta primera edició, a hores d’ara es troba en la fase 
de seguiment. Les parelles de mentoria es troben en un pe-
ríode que se’ls ha donat per a què es coneguin una mica més 
i puguin així emplenar el pla de treball generat. Durant el mes 
de desembre de 2019 es va fer la captació de persones vo-
luntàries, aconseguint que hi participessin quatre persones 
mentores, de les quals en continuen tres. El gener del present 
any 2020 es van fer les entrevistes i la formació tant de perso-
nes mentores com mentorades. El febrer es van fer les assig-
nacions o aparellaments, i el dia corresponent es van signar 
cada document de compromís i de drets d’imatge.

Hi ha molts procediments generals relatius als següents apar-
tats que s’han explicat al capítol anterior per a la generalitat 
de les mentories i que, per tant, no es repeteixen o s’especi-
fiquen a continuació; més aviat expliquem com es concreten 
per l’Incorpora Jove en la seva guia de Mentoria Incorpora Jo-
ves, i com s’han contextualitzat segons s’ha anat desenvolu-
pat el projecte a Terres de l’Ebre.

2. Difusió i captació.

D’acord amb la guia esmentada del programa Incorpora Jove, 
la difusió i captació es fa per canals força variats. L’entitat 
coordinadora va marcar que es fes un cartell cridant a pos-
sibles persones voluntàries que volguessin acompanyar una 
persona jove en el seu procés d’emancipació i la millora de 
les seves competències socials, emocionals, formatives i la-
borals (veure la imatge 1). Es va col·locar a diferents punts, 
com ara el Servei d’Ocupació de Catalunya, llocs de volunta-
riat, d’interacció amb joves, consell comarcal, etc. 
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També es va fer un correu des de l’Àrea de Comunicació de 
Gentis per enviar-ho a diferents entitats i persones que po-
guessin adequar-se al perfil o compartir-ho en el seu entorn. 
L’Àrea de Captació de La Caixa i Punt de Referència també 
havien fet difusió i havien enviat el mateix cartell (igual que a 
la resta de províncies catalanes), però sense èxit.

Imatge 1.- Cartell de difusió per cridar al voluntariat a la participació 
al projecte Incorpora Jove de mentoria.

Es va dur a terme una primera sessió informativa per a quatre 
persones, de les quals només es van mostrar al final interes-
sades tres. En aquesta es va donar informació genèrica sobre 
el projecte: objectius, tasques, funcions, compromís requerit; 
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tot i que contextualitzada al cas d’Incorpora Joves, explicant 
sobre la naturalesa i circumstàncies del col·lectiu de joves ex-
tutelats i extutelades, i posant l’accent en la formació inicial i 
el suport que reben les persones mentores. Amb posterioritat 
es va integrar una quarta persona interessada.

A la sessió informativa pels i les joves, es va donar a més in-
formació sobre els potencials aprenentatges que el projecte 
pot proveir, el seguiment per part de l’equip tècnic que es du 
a terme, i el compromís de temps requerit per part seva. Per a 
futures edicions, s’inclourà el testimoni d’altres joves que ha-
gin participat, compartint les experiències i beneficis derivats 
de la mentoria aplicada.

3. Selecció.

Es parteix de la idea que la diversitat d’edat i altres caracterís-
tiques permet fer assignacions de parelles més adequades a 
les afinitats i necessitats dels i les joves; cosa que en principi 
augmenta les probabilitats d’èxit de les relacions.

Pel que fa al perfil demanat, s’espera en el cas dels i les joves 
que siguin procedents del sistema de protecció de menors i 
que participin en el projecte Incorpora Jove, i entre els 18 i 30 
anys (idealment, fins als 25). Altres requisits són:

 - Comptar amb permís de treball; ja que l’objectiu d’aquest 
programa d’orientació és la inserció laboral.

 - Tenir ganes de conèixer persones noves, entenent i mos-
trant interès per la proposta de mentoria.

 - Que valorin el suport de les figures adultes professionals 
que tenen al seu entorn, establint amb elles un vincle res-
pectuós.

 - Demostrar responsabilitat i compromís en la seva pròpia 
trajectòria.
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 - Que demanin suport per a la millora de la seva ocupabilitat 
i emancipació, tenint definit el seu objectiu professional.

 - No comptar amb persones adultes de referència que les 
puguin guiar en la construcció del seu projecte de vida.

 - Tenir una xarxa social feble al territori, basada principal-
ment en iguals i els i les professionals.

Cal dir que aquests objectius són una referència i, de fet, no 
s’acompleixen del tot o com s’espera en tots els casos, ja que 
el jovent participant sovint són joves amb dificultats: la majo-
ria o no tenen família de cap tipus i estan sols o soles, o po-
den tenir problemes de drogodependències, amb la justícia, 
o tot alhora; i freqüentment provenen d’entorns difícils. Tot i 
això, les persones que participen intenten complir al màxim 
els requisits proposats per a la participació.  

En relació al voluntariat, els requisits principals incloïen:

 - Tenir 30 o més anys d’edat.

 - Voler conèixer i acompanyar una persona jove.

 - Estar d’acord amb els objectius, límits i criteris tècnics del 
projecte.

 - Poder comprometre’s amb la dedicació, tasques i tempo-
ralitat proposades.

 - Tenir disponibilitat i flexibilitat horària suficient per: tenir 
la trobada setmanal de 90 minuts al llarg dels sis mesos, 
però que pot variar en dia i hora; fer el retorn setmanal 
sobre la trobada amb la persona mentorada; assistir i par-
ticipar a la sessió d’assignació inicial, mensuals de segui-
ment i de tancament de la relació al final del projecte.

 - Tenir una trajectòria vital d’esforç i perseverança. 

 - Mostrar competències tant comunicatives (claredat, em-
patia, escolta activa) com interpersonals (transparència, 
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capacitat de diàleg, respecte per la diversitat), emocionals 
(estabilitat i eines per la gestió de conflictes i/o situacions 
de canvi) i d’iniciativa (dinamisme).

 - Tenir coneixement i alguna vinculació amb recursos del te-
rritori, de salut, cultura, participació comunitària, formació, 
àmbit laboral i demés. També que compti amb una xarxa 
social diversa amb la qual tingui contacte freqüent.

En aquest cas, la inseridora laboral que actua com a coordi-
nadora tècnica del projecte ja coneixia els i les joves, que són 
les mateixes persones amb qui fa la tasca de inserció. A qui 
encaixava en el perfil (de requisits anteriors) i pensava que li 
podia interessar la mentoria, el o la va convidar.

Pel que fa a les persones voluntàries, la coordinadora els va 
fer l’entrevista el mes de gener i va acceptar les quatre que 
s’havien presentat (les tres restants de la sessió informativa 
més una que es va afegir després). 

Hi va haver algunes dificultats per fer el matching, ja que a 
més que no hi havia moltes combinacions per ‘jugar’ amb di-
ferents possibilitats d’aparellament, la realitat de dispersió i 
limitació de transport del territori pot complicar la freqüència 
de les interaccions o limitar l’accés a alguns recursos.

4. Preparació inicial.

Es van fer les sessions formatives tant amb les potencials per-
sones mentores com amb els i les joves, explicant molt clara-
ment els límits, objectius i requisits del projecte. 

La primera setmana del febrer es va fer una sessió grupal 
amb sis de les vuit persones; pautada també per Punt de Re-
ferència però amb dinàmiques pròpies i adaptades al cas, a 
partir del coneixement que es tenia de les persones mentores 
i les mentorades. 
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La tècnica del projecte va fomentar amb una activitat que 
les persones mentores i mentorades trobessin com les havia 
aparellat; qüestió fàcil de resoldre per part d’aquestes en ser 
pocs individus, però que els va resultar motivant i motiu d’ale-
gria (s’especifica més endavant, a la part d’experiències).

És important especificar quins són els límits establerts pel 
que fa al projecte d’Incorpora Joves. Primerament, cal que les 
persones voluntàries assumeixin que no poden ‘salvar’ ningú, 
ni prometre per endavant cap resultat concret; tampoc poden 
acceptar ni oferir contraprestacions materials, parlar en veu 
del o la jove, ni actuar amb un rol professional, per exemple 
reunint-se amb altres agents professionals que treballin amb 
ell o ella, com ara professorat o educadors i educadores so-
cials. No poden tenir cap mena de relació sexo-afectiva amb 
ell o ella, consumir tòxics o alcohol en el context de la relació, 
ni fer ús de les seves dades. Les trobades han de fer-se a 
l’espai públic, i s’han de limitar les relacions amb terceres 
persones.

En la preparació de les persones voluntàries, a més d’intro-
duir-les en les generalitats de l’entitat, la proposta de volun-
tariat i les característiques de la mentoria, es posa focus en 
explicar-los les realitats del jovent participant i el seu context: 
les seves necessitats i dificultats com a joves que han passat 
pel sistema de protecció; els reptes i aspectes clau a tenir en 
compte del context on s’emancipen i s’ocupen laboralment. 

També s’explica el cicle de la relació de mentoria i les tro-
bades, contextualitzant l’acció mentora dins del programa In-
corpora Jove, i els aspectes més generals del seu rol (límits, 
possibilitats, confidencialitat), com guiar, competències es-
perades, enfocament de les trobades (trobar l’equilibri entre 
informalitat i els objectius de la relació) i els recursos que el 
territori concret ofereix per les trobades. 
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La tècnica responsable du a terme aquesta preparació tenint 
en compte la diversitat interpersonal que pot haver entre les 
persones candidates (com s’ha explicat en el capítol anterior).

Pel que fa a la preparació dels i les joves, s’ha d’especificar 
igualment la proposta del projecte en el marc de la mentoria 
d’Incorpora Joves. Donades les seves característiques perso-
nals, es treballen específicament les expectatives i àmbits de 
treball en relació al seu projecte d’emancipació i ocupabilitat, 
per veure en quines parts del mateix se centraran en la rela-
ció de mentoria; cosa que ajudarà a detectar quines són les 
seves necessitats, afinar l’assignació i definir el pla de treball 
de la relació.

5. Assignacions.

Segons la guia d’Incorpora Jove, l’objectiu és crear pare-
lles que puguin establir un clima de confiança i potenciïn al 
màxim el desenvolupament psicosocial i personal dels i les 
joves. L’assignació inclou la firma del compromís de la relació 
i l’elaboració del Pla de Treball, com es fa en la majoria dels 
projectes.

Hi ha una pauta de la sessió grupal d’assignació on s’especi-
fica el que s’ha de fer: benvinguda, activitats de coneixement 
entre les parts, etc. Com s’ha explicat en el capítol anterior, en 
aquesta sessió es recorden els compromisos i el marc de rela-
ció que es proposa, a més que és quan les parelles es donen 
la forma de contactar-se, ja que en endavant es trobaran pel 
seu compte. S’explica més endavant com s’ha donat aquesta 
sessió, a l’apartat de l’entrevista amb la professional tècnica.

6. Seguiment.

La tècnica responsable del projecte cada setmana fa segui-
ment amb cada mentora (totes són dones) i cada jove mento-
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rat o mentorada; recollint quantes vegades s’han trobat, què 
han fet i com s’han sentit, registrant la informació donada a la 
web d’Incorpora, alhora que en una graella a part per fer les 
seves anotacions sobre tot això. Dins del pla de treball hi ha 
diferents punts a treballar, com ara el laboral, el formatiu, el 
d’oci i altres. La responsable els dona una graella en blanc on 
han d’especificar què volen, quan i com ho faran, i es pot anar 
modificant al llarg del procés. 

Un cop al mes fa una trobada amb cada parella per tal que 
mentora i persona mentorada avaluïn com ha anat, si volen 
seguir, analitzar i actualitzar el pla de treball, també pels pro-
pers mesos. Com s’ha dit, el mes de febrer de 2020 es va de-
cidir donar-los un temps per a què definissin millor què és el 
que volen fer i assolir, per tenir més clar així el pla de treball.  

D’altra banda, un cop al mes es fa una trobada virtual amb 
l’entitat coordinadora per valorar els avenços en les relacions 
de les parelles i poder incidir-hi. Aquesta entitat supervisa, fa 
seguiment i ofereix suport i recursos, tot i que donant molta 
llibertat d’acció a la responsable. 

7. Tancament.

El tancament és grupal en una sessió amb dinàmiques, i 
s’han de valorar les mentories. Els criteris generals són els 
mateixos que s’han explicat abans. 

En el cas del projecte a Terres de l’Ebre, recentment es va fer 
un tancament per no funcionar la relació entre les parts, del 
qual s’ha informat ja a l’entitat coordinadora.  

Quan acabi l’experiència pilot de sis mesos (juliol de 2020), 
pot haver-hi casos en què s’ampliï un mes més, en cas que 
un o una jove per exemple es trobi en una situació d’estar-se 
independitzant o de cerca de feina, i que encara necessiti 
l’acompanyament i suport de la mentoria. 



161

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

La següent edició està en principi planificada per fer-se de 
febrer a juliol del proper any. No se sap encara si les parelles 
puguin repetir o tornar a ser les mateixes.

8. Avaluació.

Com s’ha explicat abans, aquesta haurà d’estar pensada des 
de l’inici i alineada als objectius del projecte. Segons la Guia 
d’Incorpora Joves, en aquest cas s’haurà d’avaluar tant la im-
plementació o procés (adequació i desenvolupament del pro-
jecte), donant importància a les valoracions de les persones 
mentores i mentorades, com l’impacte, és a dir, el canvi pro-
duït en les persones destinatàries. 

S’han de donar dades sobre diversos indicadors generals i 
relatius a les diverses fases, des de la captació fins al tanca-
ment; i l’avaluació de la construcció de la relació s’ha de fer 
en principi amb una escala que permeti valorar-la de manera 
relativament específica en els seus diversos aspectes (tro-
bades, vincle, comunicació, objectius, activitats, satisfacció, 
etc.), aplicada tant als i les joves com a les mentores. 

 ► Reflexions sobre l’experiència.

Entrevista amb L. G., tècnica d’inserció laboral de la Funda-
ció Gentis i responsable del projecte.

(P. = Pregunta entrevistador; R. = Resposta persona 
entrevistada).

P. Dels diferents temes que em vas aclarir per saber com es 
va contextualitzar realment el projecte a Terres de l’Ebre, 
m’agradaria que em diguessis en primer terme com és 
que se’t va assignar a tu la coordinació d’aquest projecte?

R. Des de la coordinació tècnica de la Fundació se’m va pro-
posar que ho coordinés i portés; ja que la tècnica a la zona 
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de Tarragona era molt nova i estava en una fase molt pri-
merenca de coneixement del jovent encara.

P. Quan vas constituir les parelles, com vas veure i interpre-
tar les seves reaccions?

R. Vaig veure cares de felicitat i d’incertesa..., els vaig do-
nar uns vint minuts perquè es preguntessin coses i es 
coneguessin una mica; era com que no sabien què pre-
guntar-se, tot i que jo abans els havia fet respondre un 
document en què demanava què voldrien preguntar a la 
seva mentora/jove... en cinc minuts ja havien acabat de 
preguntar! Llavors no vaig pressionar perquè continués; 
es van donar els números de telèfon i cada parella va co-
mençar a trucar-se al seu ritme.
Jo faig força seguiment per WhatsApp tant de les persones 
mentores com dels i les joves; aquestes últimes són poc 
comunicatives i en canvi les mentores sí que sovint com-
parteixen les activitats que han fet i així es donen idees. 
Un cop a la setmana els pregunto com va tot, si tenen dub-
tes; els envio recursos i idees d’activitats que poden fer a 
la zona; museus, planes web on buscar activitats, etc. [A 
dalt s’ha explicat com es fa el seguiment genèricament].

P. Donat per fet que la cerca de formació i treball ja la fan 
amb tu, m’ha sorgit el dubte que no sé fins a quin punt, 
a diferència d’un educador o educadora de centre resi-
dencial que té clares funcions diferenciades a les de la 
mentoria, tu el que feies abans de la mentoria ara queda 
d’alguna manera ‘cobert’ pel procés iniciat entre perso-
nes mentorades i mentores... Hi ha tasques en què com 
que a aquestes les has ‘incorporat’, a allò que feies amb 
el jovent prèviament...

R. Cobreixen coses que jo potser abans feia sense ser-ne 
realment la meva responsabilitat o del meu rol com inseri-
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dora; però del que dius, la presència de la persona mento-
ra esdevé un més-a-més en el sentit que afegeix un suport 
en aquest aspecte del projecte laboral, clar. És clar que als 
i les joves ara els veig menys, perquè ja tenen la mentora!, 
abans els veia cada setmana i ara pot ser que cada vint 
dies; però perquè és veu que són joves que necessitaven 
algú que estigui per elles, cosa que abans feia jo, encara 
que no fos la meva feina com a tal. En aquest sentit el 
‘mentoring’ clar que els ha anat molt bé. No els faig tant 
seguiment perquè no em necessiten, ja tenen la mentora; 
però clar que a nivell laboral ens seguim veient; l’altre dia 
vam fer per exemple una sessió grupal sobre com enfron-
tar l’entrevista, per anar a una fira d’ocupació, i molt bé.

P. Em ve llavors al cap que aquests i aquestes joves real-
ment tenen pocs referents adults significatius en la seva 
vida, encara que portin ja molt de temps vivint aquí, o si-
guin nadius... També tinc en compte que és un territori 
molt disgregat, de poblacions petites o pobles que no té 
a veure amb viure al centre de Barcelona, segurament... 
Vull dir, que no sigui fàcil arrelar-se al territori per la prò-
pia constitució social d’aquest.

R. Exacte... No tenen xarxa social estable, per què m’enten-
guis... Alguns tenen pares i/o mares i d’altres no; situa-
cions de desestructuració prèvia, o es troben molt perduts 
i canvien radicalment sobre el que pensen o volen... Però 
sí, la mentoria ha funcionat en aquest sentit –menys en 
el cas que va ser tancament anticipat. Les parelles van 
quedant, fent activitats..., estan bastant contentes, tant 
persones mentorades com mentores. 

P. Quina altra valoració general podries fer sobre com s’ha 
donat la situació en aquesta fase, d’acord amb el que es-
tàs veient i es va donant? 
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R. En ser un programa que faig per primera vegada, una cosa 
totalment nova per mi, estic aprenent molt, i molt conten-
ta. Bé, sempre pot ser millor; m’hauria agradat tenir cinc 
aparellaments, complir amb l’objectiu i que no hi hagues-
sin abandonaments, que tot fos bonic; però evidentment 
no ho és. El fet d’haver fet conèixer dues persones que no 
es coneixien de res, i que la mentora ajudi al o la jove i fa-
cin activitats, veure que funciona i que estan contents, val 
la pena i em fa sentir molt reconfortada; m’agrada.
Em dona pena la parella que no ha funcionat perquè la ve-
ritat és que era un jove... potser el que més ho necessita-
va, perquè aquest sí que està completament sol en aquest 
món, i crec que la figura de la persona mentora li venia 
perfecte; un jove exiliat; súper responsable, treballador... A 
la mentora li ha sortit molta feina i no han pogut continuar; 
no ha sigut culpa del noi; ella es va disculpar. M’ho plante-
java fer-ho jo, però no es pot!

P. Abans he oblidat de preguntar-te... Quina valoració fas de 
la sessió informativa? Que la gent no s’hagi apuntat no 
sé si té a veure amb els canals de comunicació, o amb 
què... –clar, la voluntarietat del no res, és difícil que surti... 
El voluntariat costa treure’l, encara que sigui en una gran 
ciutat.

R. Exacte... jo crec que falta tot el que m’has dit... Voluntariat 
per la zona no n’hi ha molt; jo vaig repartir cartells per tot 
arreu però la gent no es va interessar.

P. La guia de mentoria diu que per captar persones volun-
tàries Incorpora utilitza la xarxa de voluntariat de la pròpia 
Caixa, la gent que ja hi és a Incorpora i que li pot interes-
sar, accessible; o a altres bases de voluntariat del territori, 
de la fundació, de la comunitat autònoma... Això no és?

R. Sí (riu); es va fer tot, però no va funcionar. Des de La Caixa 
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ens van dir que s’havia proposat; es va enviar la informa-
ció de la sessió informativa però no va venir ningú; i no 
perquè la majoria dels possibles voluntaris i voluntàries no 
llegissin el cartell... Entre els meus companys i companyes 
de feina i jo vam anar preguntant si algú no coneixien per-
sones que els pogués interessar, i trucàvem per pregun-
tar-los i deien “ah, no, però a la meva filla, sí”... va ser així.

P. Val; realment el que més va fer de canal va ser el bo-
ca-orella, no?

R. Sí; fèiem un curs a Gentis i jo vaig invitar la gent; dues 
persones em van dir que sí, i d’aquestes només en va venir 
una. Vaig fer un llistat amb la gent interessada que m’ha-
via dit que vindria i el dia de la sessió de presentació i 
formativa no van venir.

P. El que sol passar... t’has de multiplicar per vint, sabent 
que és un filtre perquè arribin deu, després cinc... no?

R. Clar; vaig fer un registre amb deu persones que van dir 
que vindrien; al final van ser sis i d’aquestes, només en va 
venir quatre.

P. A què creus que es deu principalment, en aquest cas en 
concret?

R. Crec que quan t’ho expliquen pot semblar ‘guai’, però 
quan en realitat ho analitzes i veus els costos... –hi va ha-
ver una persona que es va interessar, i en l’últim moment 
em va enviar un WhatsApp i em va preguntar si es donava 
una remuneració... i va dir que no l’interessava llavors. La 
mentoria ha de ser molt vocacional. Les persones mento-
res que tinc realment ho són; ja han fet altres voluntariats.

P. Pots definir una mica el perfil que et vas trobar? I com el 
valores, clar.
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R. Sobretot són persones que es dediquen a l’àmbit social; 
que tenen integrat com l’esperit o cultura del voluntariat, 
d’ajudar; que ho han viscut des de la seva experiència, ja 
sigui perquè han tingut un nen o nena adoptada d’altre 
país durant l’estiu, o perquè tenen una ONG de persones 
X; l’altra és educadora social... etc.

P. Aquests t’han servit d’alguna manera per estendre la xar-
xa...? Pensant en augmentar-la, pel futur.

R. Clar; el dia de la sessió informativa els ho vaig dir; però no.

P. Bé; suposo que per l’edició vinent, a partir de l’aprenentat-
ge d’aquesta primera experiència, o en la fase de reflexio-
nar les coses a millorar, veuràs la manera en què puguis 
idear coses per fer-la créixer.

R. Sí. Aquest ha sigut un projecte pilot; jo no tinc experiència 
en aquest àmbit de la mentoria; no sabia molt bé què ha-
via de fer o dir d’inici; m’he llegit el material 50 vegades! 
Però quan comences alguna cosa des de cero, no surt a 
la primera al 100%. Ara ja tinc una mica més de recursos; 
sé a quines oficines de voluntariat puc anar, a qui puc con-
tactar, com fer-ne la difusió... que més o menys serà igual, 
però ara ja sé ‘on vaig’, el que haig de fer.

P. Em pots detallar una mica més sobre la relació de mento-
ria en aquest cas? Que per un costat el o la jove busca la 
manera de trobar feina o cristal·litzar el seu projecte labo-
ral, i per altre la mentoria és la construcció d’una relació 
personal, que moltes vegades es refereix a coses diferents 
d’això... Fins a quin punt una i l’altra, per exemple? O està 
pautat fins a quin punt ha d’intervenir la persona mentora 
en cada qüestió...? En altres projectes sí que es fa.

R. De moment no; per això vam donar el pla de treball, per-
què el treballin durant el primer mes. Jo necessito que defi-
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neixin què volen treballar i fer; estem en aquesta fase. Per 
les qüestions a nivell laboral hi sóc jo, i si ho volen parlar 
amb la mentora ho poden fer perfectament, però no és 
tant l’objectiu. No hi ha un objectiu concret; és molt ampli 
i flexible: ajudar a l’emancipació. Si això vol dir ajudar a 
trobar un pis, acompanyar-lo/la al metge, anar a caminar 
per la muntanya o fer esport plegats, doncs aquests esde-
venen els objectius concrets; no és l’objectiu central de la 
mentoria trobar una feina.

P. Els límits en aquest cas són només els generals de la 
mentoria... (assenteix). Al ser gent més gran, suposo que 
no és igual que amb més joves...

R. Clar, són adults; ja saben... –bé, d’alguna manera!, no han 
de rendir comptes, saben el que fan... Pacten conjunta-
ment el que volen fer o treballar amb la mentoria. Ja tinc 
el pla de treball d’una de les parelles; altre està aturat per-
què al jove el van operar, i l’altra parella es va conèixer 
una mica més tard; volíem quedar aquesta setmana però 
no podem de moment per la situació d’emergència que 
estem vivint.

P. Tens previst com valoraràs com s’hagi donat? En termes 
d’assoliment i qualitativament, en sessions d’avaluació i 
d’entrevista amb cadascuna de les persones implicades i 
conjuntament, o el dia del tancament, com es fa genèri-
cament?

R. Sí; des de Punt de Referència ens han donat documents 
de valoració, tant de la fase formativa, de la primera ses-
sió grupal també, i amb un qüestionari de com veu la men-
tora al/a jove. 

P. Del perfil que tenen els i les joves, de les problemàtiques 
diverses que dèiem, no sé si has vist ja com incideix la 
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mentoria en positiu, però com pot potenciar o limitar els 
abastos, i d’altra banda com valores si ha fet algun im-
pacte? I si alhora això no ha sigut un problema per a la 
pròpia relació... perquè és diferent fer mentoria amb un 
o una jove de centre residencial que un perfil d’aquests, 
que puguin per exemple aflorar aquestes problemàtiques. 

R. Crec que de moment ha sigut positiu. A nivell de límits, jo 
ja he comentat amb les mentores el que hi ha; és compli-
cat per exemple, si van a fer un cafè, que la mentora no 
l’hi pagui al o la jove, perquè se suposa que en aquest cas 
cadascú s’ha de pagar el seu. Una mentora ha dit que com 
no l’hi ha de pagar, que és un euro i a un jove que no tre-
balla o està buscant feina... Com fer-li entendre-ho? Doncs 
jo dic, “si ho feu, no m’ho digueu...”. Aquestes coses no 
les pots controlar; però és una limitació important, perquè 
quan s’acabi el projecte, què...? 

P. Sí, que són molt de detall, específiques; difícils de contro-
lar. Però els i les joves tenen assignació econòmica per 
part d’algú o alguna instància?

R. N’hi ha que sí i que n’hi ha que no. Els i les joves extutela-
des que tenen menys de 21 anys reben una prestació de 
la Generalitat si compleixen els requisits; però no totes. 
Els tres joves que tenim tenen entre 19 i 21 anys, dos dels 
quals tenen la prestació. Però una regla bàsica de la men-
toria és fer activitats gratuïtes; tot i que de vegades surt 
alguna despesa petita com la del cafè. El o la jove no pot 
generar dependència de la persona mentora, perquè als 
sis mesos s’acaba la mentoria.

P. Clar, i es tracta com sempre d’aprofitar els recursos del 
territori, que al seu torn sigui una forma d’arrelament amb 
les pròpies activitats, no? Que transcendeixi al període en 
què les han trobat o desenvolupat (assenteix). I com veus 
a les mentores?
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R. Doncs es veu de tot; algunes millors que d’altres; unes 
amb moltes ganes, i altres no tant. Això ho vaig comentar 
a l’última reunió amb Punt de Referència; que tinc joves i 
mentores que queden per exemple dues vegades a la set-
mana i altres que cada dues o tres setmanes. I clar, són 
ritmes diferents; tot i que la idea és que quedin 90 minuts 
a la setmana, això és flexible, depenent de les seves pos-
sibilitats i temps. Una de les parelles va molt ràpid; ja es 
coneixen molt bé i queden sovint; la mentora ha ajudat 
el jove a què entreni bàsquet i han fet moltes activitats 
bones: passejar gossos, recollir deixalles a la platja..., tots 
dos tenen moltes ganes de quedar. I a l’altra parella li cos-
ta més; la mentora té fills, el jove té amics, l’han operat..., 
i costa quedar. L’altra va bé i queden un cop per setmana.

P. Llavors, ja veus algun efecte significatiu o positiu de la 
mentoria en els i les joves?

R. Generalment se’n veuen de positius; però també et dic 
que –clar, portem un mes; tampoc puc valorar-ho molt en-
cara. A veure com acaba... no vol dir res; és massa aviat. 
Un cas ja ha ‘caigut’, que em dol!, i espero que no en cai-
guin més; però clar, això no depèn de mi, sinó d’ells i elles; 
de com vagi la situació personal, laboral, etc. En general 
de positiu ja es veu l’acompanyament i la confiança; saber 
que si tenen dubtes poden enviar un missatge... les men-
tores tenen sempre obert el seu telèfon mòbil personal, i 
els  i les joves saben que poden confiar en elles. Crec que 
s’estan vinculant bé i estan contents, es diverteixen i s’ho 
passen bé. Negatiu, doncs el jove que s’ha quedat sense 
mentora, i que em pregunta si li puc posar altra, i l’hagi 
de dir que ara mateix no puc... A mi se’m trenca l’ànima, 
perquè ell sí que té ganes...

P. Per aclarir, quina vinculació o relació directa tens tu amb 
La Caixa en aquest projecte? I amb Punt de Referència...?



170

M
EN

TO
RI

A 
SO

CI
AL

: E
IN

A 
PE

R 
TR

EB
AL

LA
R 

LA
 C

OH
ES

IÓ
 I 

LA
 T

RA
N

SF
OR

M
AC

IÓ
 S

OC
IA

L

R. Fem reunions; el dimarts passat vaig anar a les seves ofi-
cines de Barcelona. Parlem de com va el treball, fem va-
loracions, dinàmiques de cohesió grupal... Són ‘els meus 
caps’ també, perquè l’Incorpora Jove és seu. Però a nivell 
de mentoria parlo amb Punt de Referència. Quan vam fer 
les dues sessions de formació en aquest tema, va ser als 
espais de La Caixa, però la feia Punt.

P. D’acord, moltes gràcies.

R. A tu.

PROJECTES ORÀCULI I ARRELA’T

Aquests projectes de mentoria per a la inclusió social els imple-
menta la Fundació Gentis a Terres de l’Ebre. 

Per una banda, el Projecte Oràculi s’adreça al col·lectiu de joves 
que han migrat sols o soles i que resideixen a quatre comarques 
i set municipis de la província de Tarragona; d’altra banda, el 
Projecte Arrela’t s’adreça a joves en risc d’exclusió o en situació 
de vulnerabilitat. Aquests són impulsats des del Centre de For-
mació d’Adults Lo Pont (en endavant, CFA Lo Pont), autoritzat 
pel Departament d’Educació, que gestiona l’entitat i que compta 
amb diversos punts arreu del territori, coordinats des del centre 
d’Amposta28. 

Des del CFA Lo Pont es coordinen ambdós projectes amb el Pro-
grama de Noves Oportunitats per a joves (16-24 anys), impulsat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i que contribueix a la millo-
ra de les seves competències bàsiques i transversals crítiques 
per accedir a la xarxa de recursos socioeducatius comunitaris 
28 Al CFA Lo Pont per exemple, on treballa la tècnica responsable del projecte, s’atén a 
més de 200 joves de 16 a 24 anys en risc d’exclusió social i antecedents de fracàs es-
colar o abandonament dels estudis. L’atenció es focalitza en la inserció laboral, el retorn 
al sistema educatiu i la millora de les competències emocionals i transversals, per així 
poder accedir a la xarxa de recursos socioeducatius comunitaris. Per a més informació: 
https://agora.xtec.cat/cfalopont/

4.3. 

https://agora.xtec.cat/cfalopont/
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necessaris per donar resposta a les seves diverses situacions i 
necessitats, potenciant així la seva autonomia i la possibilitat de 
desenvolupar el seu projecte vital. 

El Programa compta amb fins a set punts d’actuació a Terres de 
l’Ebre per minimitzar l’impacte de la dispersió territorial, comp-
tant el CFA Lo Pont amb diferents unitats d’actuació (a Deltebre, 
Amposta, Roquetes, La Sènia, Gandesa, Móra d’Ebre i Alcanar) 
com s’ha dit abans. A cada unitat hi ha assignat un tècnic o tèc-
nica que formen part del claustre del centre, i que en els  projec-
tes de mentoria exerceixen com a tutors o tutores de grups de 
fins a quinze joves, tant de Primera Oportunitat com de Segona 
Oportunitat del Programa. Aquests i aquestes professionals tèc-
niques han donat suport al Projecte Oràculi durant tot el procés 
de mentoria, des de la selecció dels i les participants, dotació 
de recolzament a mentors i mentores, acompanyament a les pa-
relles de mentoria, coordinació amb altres tècnics i tècniques i 
entitats col·laboradores.

El programa de Noves Oportunitats n’és un d’atenció individua-
litzada, normalment de dos anys de durada, i sigui per assolir el 
retorn educatiu (per exemple, per acabar l’educació secundària), 
trobar una feina, fer cursos o millorar competències transver-
sals, entre d’altres. En aquest context és que es desenvolupa el 
projecte Arrela’t, en què la mentoria una-a-una es realitza entre 
joves que pertanyen a aquest programa i persones adultes del 
territori com a mentores (s’expliquen més endavant les especifi-
citats d’aquest projecte).

PROJECTE ORÀCULI

L’orientació del projecte va implicar concentrar al municipi d’Am-
posta les actuacions de mentoria, de forma que es pogués ga-
rantir l’aprofitament de totes les sinèrgies entre les persones 
joves, l’equip educatiu, els i les agents socials comunitàries, la 
logística i les instal·lacions. No obstant, la procedència dels i les 
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joves continuava sent dels diferents punts d’atenció que s’havien 
previst al projecte inicial.

Oràculi, projecte de mentoria entre iguals, correspon a l’acom-
panyament de joves que han cursat al CFA Lo Pont itineraris de 
llarga durada i mentoritzen a joves nouvinguts. El recurs de Pri-
mera Oportunitat s’adreça a aquest jovent, que es troba sense 
documentació de residència, no coneix les llengües del país i no 
pot accedir a altres recursos. Amb els i les joves es fan principal-
ment tasques d’alfabetització i formació en competències trans-
versals i, a mesura que van tenint la documentació i desenvolu-
pen habilitats lingüístiques, se’ls pot canalitzar sigui al Programa 
de Noves Oportunitats o a recursos externs. El projecte clara-
ment facilita el seu procés d’inclusió i la reducció de l’exclusió 
en la formació, en facilitar la seva participació en la comunitat 
mitjançant les activitats formatives, esportives i culturals. Té una 
durada d’un any tot plegat, i el període efectiu d’acompanyament 
de mentoria en aquesta primera experiència va ser d’entre tres 
i sis mesos29.

1. Anàlisi de necessitats i objectius.

Com que els i les  joves focus de la mentoria eren menors 
d’edat nouvinguts no acompanyats, i en un context d’arriba-
des nombroses al país, es va valorar que les mentores foren 
altres joves amb una estada ja al territori de més durada, de 
18 a 24 anys, amb la finalitat que els i les nouvingudes (16-
17 anys) tinguessin experiències de primera mà per part dels 

29 El recurs de  Primera Oportunitat és un servei d’acompanyament i formació instrumen-
tal i prelaboral de transició, inspirat en els fonaments teòrics i metodològics de les aules 
d’acollida del Pla per a la Llengua i la Cohesió en els territoris, les Escoles de Segona 
Oportunitat i el model de competències professionals de l’ISFOL (competències de base, 
tècniques i transversals). La inclusió es veu com el procés per identificar i respondre a la 
diversitat de les necessitats dels i les joves a través de la major participació en l’aprenen-
tatge, les cultures i les comunitats, i reduint l’exclusió en la formació. S’incorporen canvis 
i modificacions en continguts, aproximacions, estructures i estratègies existents amb una 
visió comuna que inclou a tots els i les joves des d’una intervenció comunitària de tres 
fases: acollida, itinerari de Projecte Vital i el suport entorn educatiu i laboral.
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qui han viscut o passat per situacions semblants recentment 
i s’han beneficiat dels Programes. Aquestes persones volun-
tàries són joves tots atesos al CFA Lo Pont i del programa de 
Noves Oportunitats.

Aquest plantejament de mentoria entre iguals ha permès:

1. Millorar la convivència i la cohesió social entre joves que 
han migrat sols o soles a través de la mentoria i la pràcti-
ca esportiva i cultural.

2. Contribuir a la creació d’una xarxa de suports clau, iden-
tificant referents territorials comuns a l’entorn proper i de 
referència; amb la finalitat tant d’incrementar l’aprenen-
tatge, com de millorar la cohesió social.

3. Fomentar la desestigmatització de les persones joves que 
migren soles a través de la normalització de la participa-
ció en activitats esportives, i la seva visibilització.

És clar que el fet de tenir com a mentors i mentores persones 
joves, d’edat pròxima facilitava la identificació amb elles, en 
un clima de confiança i familiaritat on la comunicació esdeve-
nia més col·loquial i propera. 

L’equip coordinador assignat al projecte, en conjunt amb els  
i les tècniques de suport abans esmentats i l’equip directiu, 
van fer una primera prospecció al territori d’entitats esporti-
ves i culturals amb les quals es pogués col·laborar. 

2. Captació i selecció dels i les participants.

Es van fer díptics per cridar a la participació entre el jovent 
que assisteix (tant a persones mentorades com a mentores) 
als centres de formació i també se’ls va invitar explicant-los el 
projecte durant les seves classes.

La coordinació del projecte va dissenyar i passar una enques-
ta genèrica sobre els interessos i motivacions del jovent per 
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l’esport i la cultura. Posteriorment, els i les tutores van realit-
zar entrevistes individuals per observar i valorar el nivell com-
petencial de cada jove, seleccionant preferentment aquells 
que tinguessin un relativament alt desenvolupament en com-
petències generals. D’aquesta manera es va determinar el 
llistat final de quinze joves per ser mentorats o mentorades, 
i quinze que farien l’acompanyament un cop feta la formació 
corresponent. 

En realitat, la selecció no va ser gaire complicada ja que la 
responsable del projecte i els tutors i tutores coneixien de fa 
temps els i les joves i els seus itineraris. 

3. Formació del voluntariat.

Es van dedicar molts esforços a la investigació, creació i adap-
tació de material i continguts per a la formació del tipus de 
col·lectiu atès al centre. D’aquesta manera es va assegurar 
que s’aconseguís generar les parelles de mentoria de la mi-
llor manera; prenent però sempre en compte la disseminació 
del territori, i que el col·lectiu atès té, d’altra banda, especials 
dificultats amb qüestions com el manteniment del compromís 
i la responsabilitat; competències que també ja es treballen 
dia a dia amb els tutors i tutores del centre. 

Per enriquir amb continguts de formació digital i aprofitar 
l’ús de les TIC, es va dissenyar la formació per ser donada 
en part de manera presencial i en part mitjançant el Campus 
Virtual de formació de la Fundació Gentis (https://www.
campusgentis.org/), en càpsules formatives al llarg de tres 
dies i amb una duració total de quinze hores. Les deu hores 
de formació presencial van ser impartides per part d’un 
tècnic de les entitats Plataforma Educativa. Una altra tècnica, 
amb supervisió de l’equip coordinador, es va encarregar de 

https://www.campusgentis.org/
https://www.campusgentis.org/
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la creació del contingut e-learning30.  Al finalitzar la part de 
formació presencial se’ls introduïa la part virtual, que havien 
de realitzar de manera autònoma.

4. Assignacions.

Els tutors i tutores dels i les joves van determinar per enda-
vant quins serien els millors aparellaments a conformar. Pos-
teriorment, en una sessió de formació donada als mentors i 
mentores es va fer una dinàmica grupal per a fer les parelles. 

A cada parella de persones mentora i mentorada se li va as-
signar un tutor o tutora de referència. Aquesta persona, com 
s’ha dit, té les tasques de donar suport als i les participants, 
fer tutories i dinàmiques, i facilitar eines per a la gestió i re-
solució de conflictes o per a les activitats realitzades fora del 
centre, entre d’altres. 

5. Desenvolupament de les activitats, seguiment i suport.

El procés de mentoria pròpiament dit va tenir una durada de 
gairebé quatre mesos, com s’ha explicat abans; corresponent 
al primer trimestre del curs escolar 2019-20. En aquesta fase 
de execució de les activitats i monitoratge, es va optar perquè 
les activitats programades fossin grupals i que anessin acom-
panyades per dos o més tutors o tutores. Diverses d’aquestes 
estaven inicialment plantejades per fer-se de forma individual 
o per parelles.

Les sessions de mentoria per parelles van ser planificades 
com trobades de dues hores setmanals, i cada quinze dies 
tant les persones mentores com mentorades comptaven amb 
una hora de tutoria per fer seguiment.

Com s’ha explicat, és a través de l’accés a l’esport i la cultu-
30 Les accions de mentoria dutes a terme per la Fundació Gentis es poden consultar a: 
https://www.gentis.org/mentoria-social/

https://www.gentis.org/mentoria-social/
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ra local que es dinamitza al recurs de Primera Oportunitat, 
donant així suport de forma transversal a les diferents fases 
d’intervenció socioeducativa. Pel que fa a l’activitat esportiva, 
els mentors i mentores acompanyaven els mentorats i men-
torades a l’entrenament o activitats guiades a les diverses 
instal·lacions cedides per l’Ajuntament d’Amposta i de torna-
da a casa seva, i podien practicar també esport aprofitant 
aquestes hores. El CFA Lo Pont té amb diferents municipis 
de la comarca del Montsià convenis de col·laboració, en virtut 
dels quals se cedeixen algunes de les instal·lacions esportives 
per a fer jornades amb els i les joves; i arrel d’això és que va 
néixer la idea de fer alguna cosa relacionada amb l’esport i 
d’acompanyament a la comunitat. El jovent també va poder 
assistir a competicions i entrenaments d’esportistes d’elit 
que són referents a nivell territorial i exemples de superació 
en les seves trajectòries vitals, i en qui els i les joves es podien 
reflectir i augmentar així la seva motivació.
També es van fer visites als bens culturals i del patrimoni de 
les Terres de l’Ebre, es va participar en esdeveniments popu-
lars com ara la Fira de Mostres d’Amposta, i es va assistir a 
jornades formatives.

En total es van realitzar 75 actuacions de mentoria, constituï-
des per: 25 sessions de mentoria per parelles; set activitats 
informals per parelles; tretze activitats formals per parelles 
i en gran grup; cinc activitats grupals comunitàries, i dotze 
activitats esportives.

A mida que el projecte anava avançant, de forma periòdica es 
realitzava la coordinació amb la xarxa de suport al mateix, les 
entitats i l’administració. Igualment, un cop al mes es realit-
zaven trobades entre la persona tècnica coordinadora, l’equip 
de suport, l’equip de continguts digitals i tecnologies i l’equip 
directiu per supervisar de forma conjunta les accions dutes a 
terme.
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6. Tancament.

El projecte va concloure amb una jornada multicultural al cen-
tre d’Amposta, on van participar tots els i les joves de tots els 
punts fent un esmorzar que havien cuinat a casa o al centre 
residencial on viuen. Tant el jovent mentorat com les perso-
nes mentores van explicar a la resta de persones assistents la 
seva experiència. S’ha valorat que, per a posar en major valor 
el projecte i els vincles creats a partir d’aquest, cada any s’or-
ganitzarà una jornada en la qual podran retrobar-se els tutors 
i tutores, participants, persones col·laboradores, famílies i tot 
el teixit d’agents involucrats.

7. Avaluació.

Els aspectes o dimensions que es van treballar al llarg de tot 
el procés i de forma transversal són: balanç de les competèn-
cies, planificació i organització de la gestió, gestió del canvi i 
pla de millora.

1. L’equip coordinador va dissenyar i aplicar un Qüestionari 
de millora de la convivència i la cohesió per avaluar el pro-
cés de les persones participants, tant mentores com men-
torades, tant abans d’iniciar el procés de mentoria com 
novament en finalitzar-lo (setembre i desembre de 2019).

L’eina compta amb cinc nivells de resposta i es basa en 
els indicadors del projecte, relatius als següents aspectes:
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Taula 1.- Ítems del Qüestionari de millora de la convivència i la cohesió, 
aplicat a mentors i mentorats del projecte Oràculi, en fases pre i post.

En aquests moments s’està duent a terme l’anàlisi de re-
sultats de la doble aplicació del qüestionari.

2. Pel que fa al grau de satisfacció de les persones mento-
res i mentorades, es va aplicar una enquesta amb escala 
Likert amb valors d’1 a 10. Els resultats reflecteixen prin-
cipalment que més de la meitat del grup de mentorats i 
mentorades repetiria l’experiència, entre d’altres, perquè 
els va permetre conèixer més i millor la comunitat. Pel que 
fa a mentors i mentores, la gran majoria va dir que repeti-
ria l’experiència perquè la formació en mentoria social els 
va motivar molt a participar i s’han sentit útils i que feien 
un bé comú durant el procés.
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D’altra banda, els tutors i tutores van valorar que repeti-
rien l’experiència íntegrament, ja que han considerat la 
mentoria com una metodologia que millora la convivència 
i la cohesió dins del centre. I, pel que fa a les entitats o 
administracions col·laboradores, es van mostrar completa-
ment satisfetes amb l’ús dels espais, les visites dels i les 
joves, i la coordinació d’aquestes, així com amb la disponi-
bilitat per continuar col·laborant en aquest o més projectes 
en el futur. 

3. En relació a la continuïtat de les activitats esportives i cul-
turals per part de les persones mentorades, quatre es van 
inscriure a diferents entitats esportives de futbol de la co-
marca del Baix Ebre, i tres a entitats esportives d’atletisme 
de la comarca del Montsià i Baix Ebre, amb una pràctica 
regular i contínua fins a dia d’avui. 

4. Pel que fa a les millores aconseguides, la intervenció ha 
permès copsar un canvi en les persones joves, tant les 
mentorades com les mentores, pel que fa a la millora del 
seu autoconcepte, de la seva autoconfiança i predisposició 
a l’aprenentatge de descoberta de l’entorn proper. Aques-
tes competències transversals es consideren claus per 
conviure en la comunitat. El fet que el procés de mento-
ria hagi estat d’igual a igual millora el sentiment de per-
tinença al grup i la seva cohesió, identificant i compartint 
vivències comunes i recursos.
Per altra part, aquesta pràctica inclusiva i “meta-juvenil” 
reforça i incrementa el capital social que atresora cada 
participant. I que, gràcies a la complicitat dels i les agents 
esportius i culturals del territori, pot ampliar la seva xarxa 
de suports des de la quotidianitat i normalitat, des del seu 
dia a dia.
També va fomentar la desestigmatització de les persones 
joves que migren soles a través de fer visibles les pràc-
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tiques esportives en entitats locals, les visites de caire 
cultural a bens patrimonials, o la participació a esdeveni-
ments de les Terres de l’Ebre.

5. Finalment, del grau de fidelitat i interès en el programa es 
pot dir que la majoria dels i les participants en la formació 
en mentoria social repetirien l’experiència. Com s’ha es-
mentat, es van dedicar molts esforços a dissenyar i adap-
tar els continguts de la formació al perfil d’aquest jovent. 
En aquests moments la tècnica responsable del projecte 
està elaborant la memòria dels resultats, incloent tant 
l’anàlisi quantitativa dels qüestionaris, com la qualitativa 
de les impressions i comentaris recollits en diferents mo-
ments de les sessions de tutoria, als registres específics de 
seguiment de les accions de mentoria i la seva valoració.

PROJECTE ARRELA’T

El projecte Arrela’t va dirigit a persones joves autòctones  (o nas-
cuts a l’estranger però d’arrelament llarg) en risc d’exclusió i/o 
amb antecedents de fracàs escolar o abandonament prematur 
dels estudis. Com s’ha suggerit a l’inici de l’apartat, és a través 
de l’acompanyament de persones adultes voluntàries que exer-
ceixen el rol de mentors i mentores que els i les joves poden 
aprofitar els recursos i oportunitats de l’entorn proper, incloent 
la pràctica d’algun esport dins dels diferents clubs esportius i 
l’assistència a esdeveniments culturals diversos. 

Aquest projecte s’ha planificat el 2019 per executar-se durant el 
2020, i està actualment en la fase de captació i selecció dels i 
les participants. En la ‘fase zero’ d’anàlisi de requeriments i ac-
cions prèvies, es van dur a terme:

 - Planificació d’activitats, incloent dates d’execució.

 - Cerca, identificació i selecció d’entitats esportives i culturals.



181

PLATAFORM
A ED

UCATIVA

 - Cerca, identificació i selecció de persones referents al territori.

 - Reunions inicials amb actors claus: persones tutores, profes-
sorat, personal tècnic i directiu d’organitzacions esportives i 
culturals, i autoritats públiques.

 - Una diagnosi inicial de les persones joves participants.

 - La comunicació interna i externa del projecte.

 - Assignar personal de coordinació referent i supervisió del pro-
jecte.

De manera semblant al projecte Oràculi, els seus objectius són:

 - Procurar la inclusió social a través de pràctiques esportives i 
culturals inclusives.

 - Contribuir a la consolidació d’una xarxa de suport per les per-
sones joves amb la xarxa cultural i esportiva de l’entorn. 

 - Desestigmatitzar el col·lectiu de persones joves que migren 
soles.

 - Promoure hàbits saludables de les persones joves en general.

 - Contribuir a la sensibilització social facilitant que els i les jo-
ves participin en la comunitat a través d’organitzacions cultu-
rals i clubs esportius.

 - Generar un sentiment de pertinença a la comunitat a través 
de participar en els esdeveniments culturals de cada muni-
cipi.

El projecte queda emmarcat dins de la iniciativa Educació 360, 
una iniciativa d’educació a temps complert (impulsada per la 
Fundació Jaume Bofill, el Moviment de Renovació Pedagògica i 
la Diputació de Barcelona) que té la intenció de reduir les des-
igualtats en les oportunitats educatives, i que ha sigut impulsada 
al territori per la Fundació Gentis, com a sòcia i membre acti-
va en la Xarxa territorial d’Educació 360 a Terres de l’Ebre. Així, 
aquesta iniciativa s’ha adaptat com a experiència 360 del Centre 
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Lo Pont, i adaptada a les necessitats del territori a través del 
projecte Arrela’t. En la realització del mateix s’ha involucrat a di-
ferents agents de la comunitat (administració, entitats culturals, 
clubs esportius, empreses) per a crear un ecosistema educatiu i 
aconseguir així reduir les desigualtats educatives dels i les joves; 
creant a la vegada ‘passarel·les’ cap a la comunitat per a una 
millora de la convivència i la cohesió social.

Orientació del projecte i perfils.

Es parteix de la base de posar a la persona en el centre del pro-
cés educatiu; connectant aprenentatges des de diferents entor-
ns tenint en compte la individualitat de les persones i la seva 
capacitat, sense discriminacions i de manera inclusiva, corres-
ponsabilitzant altres actors i recursos de la comunitat. Es pre-
tén que els i les joves atesos tinguin més i millors oportunitats 
educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. 
L’objectiu final és que cada jove pugui construir el seu propi itine-
rari vital amb equitat i sense exclusions.

Pel que fa al perfil del mentorat o mentorada, com ja s’ha dit es 
tracta de joves entre 16 i 24 anys en situació de vulnerabilitat, en 
risc d’exclusió social, i atesos o ateses pel Centre Lo Pont.

Les i els mentors són persones adultes de 30 a 65 anys i de 
les localitats on resideixen els i les joves. Per a la seva captació 
s’està fent coordinadament amb el Centre de Tecnificació Espor-
tiva, que col·labora en la campanya de sensibilització, la gravació 
d’un espot amb esportistes. Se seleccionaran aquells candidats 
i candidates que tinguin vocació a l’acció voluntària, amb habi-
litats socials i empatia; de manera que puguin exercir la guia, 
orientació i dotació de suport necessaris a les persones men-
torades, i que aquestes aconsegueixin les seves metes; també 
amb l’acompanyament de l’equip tècnic del projecte.
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Les persones voluntàries hauran de realitzar la formació en men-
toria social, que s’ha dissenyat de forma específica pel projecte. 
Un cop superada aquesta, se’ls assignarà i aparellarà amb una 
persona jove, a qui oferir el seu coneixement i experiència.

 ► Reflexions sobre l’experiència.

Entrevista amb R. P., responsable tècnica dels dos projectes.

(P. = Pregunta entrevistador; R. = Resposta persona 
entrevistada).

P. Primer de tot m’agradaria que m’aclarissis, quina contri-
bució més concreta és la que fan les ‘persones referents’? 

R. Hi ha un centre de tecnificació esportiva, que és molt co-
negut. També poden ser referents culturals; escriptors, 
escriptores o artistes. La seva funció és motivar a la par-
ticipació de la ciutadania en el projecte; per exemple en 
un ‘spot’ que hem fet per les xarxes socials, o donant una 
xerrada a les persones mentores... El grau d’implicació de 
cada referent és variable; hi va haver una persona molt co-
neguda que ens va ajudar participant en un vídeo i això va 
motivar més a les persones voluntàries a apuntar-se. Però 
elles no fan voluntariat, personalment. Els anomenem els 
padrins i padrines del projecte.
Ara per a Arrela’t gravarem alguns esportistes d’elit al 
Centre de Tecnificació Esportiva de Terres de l’Ebre; les 
seves carreres professionals i ja consolidades serveixen 
d’exemple tant pels i les joves que participen –perquè han 
hagut de superar molts obstacles - com per motivar la ciu-
tadania. I a ells i elles clar que els interessa impulsar els 
projectes, donant suport però d’aquesta manera.

P. Per altra banda, quin impacte va tenir la crida a la partici-
pació pel que fa a les persones mentores i mentorades? 
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Quina proporció va respondre a la invitació primera, i a 
què responia el perfil de participants? 

R. Pel que fa a mentors i mentores, al principi es van inscriu-
re deu joves; després a base d’insistir una mica vam aca-
bar tenint els quinze. El perfil responia a què des que es 
va crear el recurs de Primera Oportunitat es va intentar fer 
activitats conjuntes, llavors els i les joves que ja estaven 
atesos/es van començar a empatitzar amb els i les altres 
(persones nouvingudes) i d’allí va néixer una mica el voler 
ajudar-les, ajudar a d’altres que, com ells, estaven ara en 
situació semblant, i així van apuntar-se com a mentors i 
mentores. El perfil era el de joves que competencialment 
estiguessin ja aptes, formats en competències transver-
sals com ara responsabilitat, treball en equip, iniciativa i 
autonomia, i també que mostressin motivació, clar. És cu-
riós perquè atenem majoritàriament nois, però per aquest 
projecte ha abundat la participació femenina; en la forma-
ció que va fer el tècnic eren dotze noies i tres nois. 
Pel que fa a les persones mentores, qui va voler participar 
eren joves que ja havíem detectat que tenien alguna mena 
d’interès en l’esport o l’havien practicat; els i les havíem 
observat en sortides conjuntes també i els i les trobàvem 
més interessats o interessades en conèixer altres joves 
aquí, al territori. Vam haver de seleccionar basant-nos en 
per exemple qui tingués prou desenvolupades les compe-
tències lingüístiques com per a portar una conversació, o 
qui tingués una bona gestió emocional i hagués mostrat 
evidències de què l’interessava i no era perquè ho feia la 
persona del costat.

P. En relació a això, quines consideres que van ser les rique-
ses principals de l’experiència, les percepcions que de-
tectes com principals per totes dues parts? El significat 
transcendent que ha pogut tenir per ells i elles. 
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R. Pels i les joves de Primera Oportunitat, crec que poder fer 
activitats en la comunitat, anar acompanyades de joves 
autòctons; van en grups i això fa que se sentin més inte-
grades. Conèixer de primera mà indrets del territori que 
anant soles potser no haguessin conegut. I haurien potser 
romàs sense relacionar-se amb altres joves del territori si 
no fos per aquesta iniciativa. Amb els i les mentores algu-
nes han fet amistats de veritat, s’han donat els telèfons, i 
després del projecte seguiran relacionant-se, saps?, com 
que realment s’ha creat un vincle fort allí.
I pels mentors i mentores, el sentir-se útils, veure que po-
den ajudar algú. Vam entrevistar dues o tres participants, 
per exemple, que després de la formació estaven ja súper 
contentes, motivades a veure com podien ajudar els i les 
joves mentorades a sentir-se millor, més incloses. Un cop 
iniciada la mentoria sempre es veu qui té més motivació i 
qui menys; potser una o dues no ho estaven tant, fixant-se 
que quedi en el seu currículum..., les motivacions de fons. 

P. Clar; però això s’havia, imagino, explorat ja en o des del 
reclutament, no...?

R. Sí, s’havia explorat un poc des de la selecció, i eren joves 
aptes pel projecte, però és dins del procés on realment 
veus si realment... –un cop estan en l’acompanyament 
perquè s’han apuntat, si creu que pot ajudar fent això per-
què creu en el projecte. En general, l’experiència va ser 
molt positiva per unes i altres.

P. Sí; i d’altra banda no era una relació de mentoria com 
adult-jove i cada parella per separat, no? Era com més 
gregari, de fer les coses en grups... No sé si era així el 
plantejament de base...

R. Sí; també tenien els seus espais individuals, però majori-
tàriament es van fer coses en grup. En la planificació hi 
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havia com 5-10 sortides plantejades, però segons s’anava 
desenvolupant el projecte van ser més, perquè eren com 
més efectives o donaven millors resultats. Individualment 
hi havia planificades les trobades, però ja depenia més de 
la relació persona mentora-mentorada el que es donés, 
com consideraren portar-ho. Estaven contemplades les 
tutories, les sessions de mentoria, les activitats informals 
i les formals –és a dir, ‘formals’ d’anar tots i totes juntes 
a jornades esportives, per exemple; i informals com activi-
tats més d’esbarjo, entre setmana o cap de setmana.

P. Llavors va funcionar millor que es donessin més activitats 
grupals... 

R. Sí; de caràcter cultural, comunitari, o d’anar a fer esport 
juntes. Hi va haver més grupals i menys individuals que les 
que es tenia planificat [resumint].

P. Pensant en una altra cosa, encara que siguin projectes 
independents i que no es modifiqui la planificació a nivell 
general, quins aprenentatges de l’Oràculi podrien ser tin-
guts en compte abans que s’executi el projecte Arrela’t?

R. Clar; a l’Arrela’t estem encara en fase de planificació i cap-
tació; diria que per exemple el fet de fer més supervisió 
amb les parelles, o demanar més suport a les persones 
mentores, serien coses a millorar, sí.

P. Sabem que ara per ara estàs fent les memòries on reco-
lliràs les valoracions de totes les parts sobre els resultats 
del projecte... Per tenir alguna idea però, d’acord amb el 
que has recollit fins ara, sobretot qualitativament, què po-
dries destacar com a resultats principals? 

R. Doncs per exemple, en primer lloc, que la formació de les 
persones mentores hauria pogut ser més llarga; ho van 
comentar elles. En segon, que algunes parelles van dema-
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nar que hi haguessin més sessions individuals; que sí que 
estaven planejades però no es van realitzar prou. També 
que hi haguessin més reunions amb la coordinació, amb 
més suport i per a supervisar o exposar casos o dubtes. 

P. Suposo que amb tantes parelles, tampoc no és fàcil i no hi 
ha mai prou temps...

R. Clar... però també passa que ho planifiques, ho fas i des-
prés veus on vas fallar, on cal fer més... – pensant que 
és la primera vegada. Quan ho havíem planificat ho vèiem 
d’una manera, i en executar-ho veiem que hem planificat 
massa càrrega per la persona mentorada, per exemple... 

P. Sí; en aquest sentit també és que deia que potser l’Oràculi 
t’aportarà per l’Arrela’t...

R. Sí, veure on has ficat la pota, per no tornar a fer-ho; “no 
posaré tantes coses”, això sí... Quan et poses a fer et tro-
bes amb obstacles que no havies pensat o considerat en 
la planificació. Com que els d’una parella es barallin, o 
que no vulguin ser més parella; canviar-ne... Circumstàn-
cies que et vas trobant pel camí..., et preguntes “per què 
aquestes es reuneixen més i aquestes menys? I aquestes 
fan més coses en el seu temps lliure, i d’altres pel contrari, 
fan el mínim per complir”... Coses d’aquestes.

P. Del que van valorar les persones mentores, què et sembla 
com més i molt rellevant...? 

R. Puc dir que es van sentir útils. Al final són també joves 
en situació de vulnerabilitat o d’exclusió, i poder participar 
d’aquest projecte i acompanyar altres joves els va donar 
molta força i una pujada a la seva autoestima. Van guan-
yar en autonomia i confiança en si mateixos i mateixes. I 
crec que també van valorar una mica més la figura dels 
tutors i tutores, que també acompanyen i estan allí.
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P. Sí, té rellevància pel tipus de mentoria que és, entre 
iguals, i que té en realitat una altra naturalesa; per això 
és important preguntar sobre aquest punt. I en el cas dels 
mentorats i mentorades?

R. Et puc dir més sobre les del meu grup de tutoria, que són 3 
o 4: també va generar això... N’havia un que portava aquí 
sis mesos i no sabia on era el campus de futbol ni el lloc on 
es reuneix el jovent a la tarda, ni on van el diumenge a fer 
coses... [parla dels i les que venen d’altres pobles, que no 
viuen a Amposta]. Pels meus va ser conèixer més el terri-
tori, veure que poden fer amics d’aquí, que abans ho veien 
com una barrera molt gran i no s’atrevien a relacionar-se 
amb aquests joves; només es quedaven en el seu grup de 
conegudes. I també crec que a nivell emocional els ha be-
neficiat; la majoria estan molt contentes d’haver participat 
i amb més confiança. Han conegut altres parts i costums 
del territori, sentint-se més part del mateix. D’aquestes jo-
ves, n’hi ha que ara estan jugant al club de futbol de Torto-
sa o el de La Ràpita, que no els va costar res apuntar-s’hi.

P. De la relació entre persona mentora i mentorada, quina 
seria la valoració essencial que faries?

R. Caldria parlar de cada parella en concret per fer la valora-
ció... En general diria que més de la meitat dels i les parti-
cipants sí que van crear un vincle que ha perdurat després 
del procés. A la memòria per exemple posaríem el nombre 
de joves que després del projecte s’han apuntat a alguna 
activitat esportiva o cultural del territori; que el projecte ha 
afavorit això. 

P. Això seria el més rellevant en aquest cas...? (assenteix). 
I hi pot haver parelles que encara que no tinguin una re-
lació continuada, se segueixen veient, i en general amb 
gust... compartir i parlar més encara que ja no siguin per-
sona mentora i mentorada...
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R. Sí, hi ha de tot; hi ha qui ja no ha tornat a parlar-se perquè 
no coincideixen; hi ha qui es troba i se saluda; altres s’es-
criuen missatges, i altres tenen una amistat. Insistiria en 
què el que jo valoro més és que hagin conegut entitats del 
territori, que s’hi hagin apuntat després; i també l’impacte 
en la comunitat pel fet que hagin participat. El més impor-
tant és la inclusió del jovent en la comunitat.

P. D’acord, gràcies per la teva participació.

R. A tu!

PROJECTE INTEGRA

Aquest projecte dona eines diverses a professionals que treba-
llen a serveis com ara centres residencials, centres de dia, al-
bergs i pisos assistits. Està finançat amb el suport del Programa 
pels Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea31. 

Un dels seus programes principals és el Programa de Mentoria 
per a la Integració (MIP, per les seves sigles en anglès), que ca-
pacita els i les professionals que treballen amb adolescents tute-
lats pel sistema de protecció, persones mentores i guies que els 
ajuden i faciliten el seu procés de consecució de l’autonomia. Es 
complementa amb una Plataforma per a la Cooperació amb els 
diversos agents implicats, oferint serveis de formació i ofertes de 
feina, assessorament legal i financers, entre altres. La Platafor-
ma respon a la necessitat de professionals i persones mentores 
de guiar i connectar els i les joves amb diverses col·laboracions 
com ara persones educadores, formadores, ocupadores i advo-
cats i advocades en el seu camí cap a la independència, la parti-
cipació comunitària i el desenvolupament personal.
31 Web del projecte Integra: https://www.uncrcpc.org.cy/en/integra-multidisciplinary-
mentorship-programme-to-support-the-entrepreneurship-of-children-in-care-and-young-
care-leavers/

4.4. 

https://www.uncrcpc.org.cy/en/integra-multidisciplinary-mentorship-programme-to-support-the-entrepre
https://www.uncrcpc.org.cy/en/integra-multidisciplinary-mentorship-programme-to-support-the-entrepre
https://www.uncrcpc.org.cy/en/integra-multidisciplinary-mentorship-programme-to-support-the-entrepre
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La MIP es concep per poder reflectir les necessitats individuals 
gradualment, guiant així la transició cap a l’autoconfiança plena.

S’organitza en dos passos:

A. Avaluació: Presenta un seguit d’eines que capacita els i les 
professionals per avaluar el coneixement i les habilitats de 
cada jove a partir de nou pilars per a la vida autònoma, la 
formació i el suport integral, identificats a partir d’un estu-
di etnogràfic dut a terme a cinc països (Xipre, Grècia, Itàlia, 
Portugal i Espanya): educació; carrera i ocupació; salut; par-
ticipació comunitària i relacions interpersonals; comunicació 
i sensibilització cultural; administració dels diners i habilitats 
financeres; independència, autonomia i capacitat de desen-
volupament; habitatge, i burocràcia, legislació i creació de 
xarxes.

El procés es basa en una aproximació participativa, ja que in-
clou l’oportunitat per als i les joves d’autoavaluar-se; procés 
que es fa en línia. Els resultats de l’autoavaluació permet els 
i les professionals i joves identificar conjuntament el nivell 
de coneixement dels  i les joves en cada pilar. Pel procés 
d’autoavaluació és important la presència i el suport dels i 
les professionals del sistema de protecció.

Els i les professionals i persones mentores compten amb el 
suport d’eines d’avaluació fora de línia (descarregables)32. 
Aquestes permeten fer una avaluació més profunda del co-
neixement dels i les joves i les seves habilitats a través dels 
mateixos nou pilars. Amb els resultats de l’avaluació en lí-
nia poden posar el focus en les necessitats detectades per a 
cada cas i avaluar-lo de manera més detallada.

32 Es poden consultar a: http://integra.projectsgallery.eu/mip/es/pilares-para-el-
desarrollo/. El ‘Llibre Blanc’ de l’estudi etnogràfic base es pot veure a: http://integra.
projectsgallery.eu/mip/wp-content/uploads/2020/01/INTEGRA_WP2_D2.3_White_
Paper_CEPS_ES.pdf

http://integra.projectsgallery.eu/mip/es/pilares-para-el-desarrollo/
http://integra.projectsgallery.eu/mip/es/pilares-para-el-desarrollo/
http://integra.projectsgallery.eu/mip/wp-content/uploads/2020/01/INTEGRA_WP2_D2.3_White_Paper_CEPS_ES.pdf
http://integra.projectsgallery.eu/mip/wp-content/uploads/2020/01/INTEGRA_WP2_D2.3_White_Paper_CEPS_ES.pdf
http://integra.projectsgallery.eu/mip/wp-content/uploads/2020/01/INTEGRA_WP2_D2.3_White_Paper_CEPS_ES.pdf
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B. Guia i mentoria: Els i les professionals poden accedir mit-
jançant la Plataforma MIP a un conjunt de tallers i activitats 
de mentoria per a cada pilar, amb la possibilitat de triar aque-
lles que els ajudin en la guia i formació del o la jove tutelada 
per tenir una millor preparació per al procés d’emancipació.

A principis de 2020 les entitats de Plataforma Educativa es 
troben en fase d’anàlisis per valorar la idoneïtat de participar 
en aquest projecte.
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