


Què és Rossinyol? 

Un projecte de mentoria enfocat en  el 
lleure entre estudiantat universitari  o de 

grau superior i nois i noies 
de barris amb alta taxa de fracàs 
escolar i altres dificultats socials. 

 

“Si algú confia en ells, volaran més  
lluny” 



Per què? Justificació: 

Un conjunt de nois i noies catalans, sigui pel seu origen social o pel projecte  

migratori de les seves famílies, es troben en situacions de desigualtat social i  presenten 

un major risc de fracàs escolar i menys possibilitats d’aconseguir  una mobilitat social 

ascendent. 

El projecte es contextualitza en l’àmbit del lleure amb la intenció de  descobrir 

l’entorn de la ciutat, tot creant una relació de confiança i respecte  mutu. 

En aquesta nova realitat, la importància dels projectes de mentoria amb  

menors en edat escolar, adquireix una major importància. La persona  

mentora acompanya, assessora, escolta, comparteix recursos i informacions.  Una 

persona de confiança ajuda a poder exterioritzar l'angoixa, compartir  dubtes i neguits i 

expressar les seves pors. 



Objectius del projecte 

competències 
millorar les habilitats 

Desenvolupar  
interculturals i  
interpersonals 
Acompanyar i informar als jovents en la  
situació actual de la crisi sanitària. 

Contribuir a la millora dels itineraris  
formatius i professionals de  

l'estudiantat de la ciutat de Barcelona 

Ampliar el coneixement de l'entorn social   i 
cultural de la ciutat 
Ampliar i potenciar el ventall d'itineraris 
formatius i professionals 



Què fem a Rossinyol? 

Les parelles Rossinyol (estudiant i noia/noi) es troben durant el curs  escolar 
una vegada a la setmana, un mínim de 2/3 hores. Depenent de  les mesures 
del Departament de Sanitat per la crisi del COVID 19, es  convinaran trobades online 
i presencials. 

 

Activitats en l’àmbit del lleure amb la intenció de descobrir l’entorn i els  recursos 
disponibles: sortides i passejades; visites i activitats culturals; visites  a la universitat... 
Activitats online per tal de informar i acompanyar a  l’estudiantat durant la situació de 
la pandèmia. 

 
 

Establir un vincle personal de confiança  

entre els dos membres de la parella. 



Vols ser mentor 
o mentora? 

Formació inicial: 
 

Formació obligatòria reconeguda pel Pla  
de Formació del Voluntariat de Catalunya. 

 

10  hores de formació prèvia 

 
Càpsules formatives online de 2/ 3 hores  durant 
els mesos d'octubre i novembre. 



Vols ser mentor 
o mentora? 

Seguiment: 
 

Recull setmanal de les trobades: descripció i 

valoració. (App de mentoria). 

Espai dins l’app per compartir activitats i 
experiències. 

Gestió despeses de butxaca (tiquets i/o factures) 

1 reunió individual amb l’equip tècnic de  Servei 

Solidari (a la meitat del curs) i  contacte telemàtic. 

Sessió grupal d’intercanvi d’experiències. 

Formació específica en gènere  

Formació preparació de comiat 



Vols ser mentor 

Novembre -  Maig 

Trobades setmanals (convinades  
presencials i virtuals) 

Juny 

Tancament projecte 

Setembre -  Octubre  

Selecció persones mentores –   
xerrades inicials i entrevistes  
personals (virtuals) 

Octubre – Novembre 
Formacions inicials. 
Presentació parelles de mentoria. 

o mentora? 

CALENDARI CURS 2020 – 2021 
(aquest calendari pot variar degut a la crisi sanitària) 



Què et demanem? 

2/3 hores a la setmana i compromís durant tot  el 
curs escolar. 

 

Adaptabilitat i flexibilitat davant de la situació  actual 
de la crisi sanitària. 
 

Motivació per acompanyar a un/a jovent. 

 
Responsabilitat amb les mesures de seguretat  
indicades. 
 

Ganes de pasar-ho bé i de ser referent! 



Comptem amb vosaltres! 

Responsable del projecte 

Nerea Arechaga · nerea.arechaga@serveisolidari.org 
Coordinadora Ciutat Vella i Sants-Montjuïc  

Clara Artús · clarartus@serveisolidari.org  
Contacte amb universitats 

Albert Francolí · albert.francoli@serveisolidari.org 

mailto:nerea.arechaga@serveisolidari.org
mailto:clarartus@serveisolidari.org
mailto:albert.francoli@serveisolidari.org



