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Marc general del projecte i justificació
El projecte Rossinyol troba les seves arrels a lsrael, on a mitjans dels anys setanta s’estableix
un programa nacional de tutoria
per a
escolars
en situacions desafavorides
anomenat
Perach project. En la mateixa línia, a la dècada dels noranta la Universitat de
Malmö (Suècia) va adaptar el projecte a les característiques de la ciutat. Un 52 % de la seva
població era d’origen estranger i s’hi manifestaven problemes d’integració, de desigualtat i
d’exclusió. El programa Näktergalen (“Rossinyol”, Nightingale en anglès) en aquesta ciutat es va
implantar el 1998 amb la voluntat d’establir relació i diàleg entre estudiants de la Universitat i
alumnes de primària immigrants de la ciutat. El rossinyol és la mascota de Malmö i simbolitza
“un ocell petit que canta meravellosament quan se sent segur”.
D’aquest projecte va sorgir el projecte europeu Nightingale en què participen universitats i
escoles d'arreu d’Europa. La Universitat de Girona el va implantar a Catalunya l’any 2006. A
partir d'una proposta de la escola Mestre Morera de Nou Barris i de la experiència a Girona, es
va encetar, a través de Servei Solidari i amb la col·laboració de la Direcció General d’Immigració
de la Generalitat de Catalunya i el suport i acompanyament durant tot el procés d'implementació
de l’Ajuntament de Barcelona, a l’àrea metropolitana de Barcelona el curs 2010- 2011.
Si bé és cert que els programes de mentoria gaudeixen d’un molt bon reconeixement per la
tasca social i d’integració cultural no sempre es poden valorar en la seva justa mesura per
manca de la visibilització dels resultats dels guanys socials, sovint immaterials.
El programa de mentoria Rossinyol, al llarg del seu recorregut, ha sentit la necessitat
d’avaluar les seves accions. Amb aquesta necessitat, l’any 2015, la Direcció de Serveis
d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar a Spora
l’elaboració d’una primera avaluació exploratòria de l’acció del curs 2015-2016.
Al Juny del 2016 la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat detecta la necessitat
de tornar a convocar novament a l’equip de Spora i a l’equip tècnic del programa Rossinyol per
tal d’iniciar una tasca de revisió i actualització del programa Rossinyol amb major profunditat. Es
proposa desenvolupar un projecte que s’haurà de desplegar en dues grans fases que
permetran, en primer lloc, avaluar el funcionament actual del programa i ajustar-ne els objectius
i, en segon, desenvolupar un sistema d’indicadors i eines de verificació que permeti fer-ne un
seguiment continuat en el temps.
Concretament s’encarrega a l’equip de Spora el desenvolupament d’aquestes dues fases i dos
productes diferenciats però interrelacionats:
1) Realitzar una avaluació de procés i resultats del programa Rossinyol (de tipus retrospectiu)
que incorpori la perspectiva dels diferents actors que hi ha intervingut al llarg del temps. Es vol
donar resposta a la pregunta de si la participació en processos de mentoria, en especial al
programa Rossinyol, assoleix els seus objectius pel futur dels beneficiaris del mateix i quines
reflexions i valoracions sorgeixen en relació amb el funcionament del projecte de mentoria social
“Rossinyol”.
2) Desenvolupar una guia d’avaluació que es pugui integrar en la metodologia d’intervenció del
programa Rossinyol. La Guia d’avaluació ha d’incorporar les eines d’avaluació necessàries
(indicadors i instruments) que permetin realitzar avaluacions al llarg del temps.

Per tal de desenvolupar ambdues fases es compta amb la supervisió, assessorament i validació
de tècnics i tècniques del Programa Barcelona Intercultural que orienten el projecte per
ajustar-lo al marc intercultural.
En aquest sentit, val la pena aclarir que la informació que s’exposa a continuació respon a un
procés que, com s’anirà veient, parteix dels objectius i sistema d’avaluació amb què comptava
5
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

el programa Rossinyol l’any 2016, fins a arribar a la reelaboració i modificació tant objectius del
programa com del sistema d’avaluació.
Per tant, cal llegir aquest document com un procés que ens ha permès, en primer lloc, realitzar
una avaluació del programa Rossinyol per, a la llum de les informacions obtingudes, actualitzar
els objectius del programa i dissenyar un sistema d’avaluació replicable anualment. Així, mentre
que en “l’Informe d’Avaluació” trobem els objectius que tenia el programa Rossinyol a l’inici del
procés (2015-16), en el document “Sistema d’Avaluació” ja hi trobem els objectius
convenientment reformulats i actualitzats.
El present informe, s’estructura en dos grans blocs.
El primer bloc està destinat als resultats de l’avaluació qualitativa del programa Rossinyol. Tal
com s’anirà veient, en l’informe d’avaluació es recullen de forma sistematitzada i ordenada
temàticament, el conjunt d’opinions, reflexions i valoracions que fan el conjunt de persones
entrevistades.
Entre el primer i el segon bloc s’ha incorporat un apartat en què s’explica la tasca que es va dur
a terme de forma coordinada entre el Programa Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament
de Barcelona, la Fundació Servei Solidari i la Consultoria Social Spora per analitzar,
reflexionar i debatre sobre els resultats obtinguts en l’avaluació. La informació obtinguda en el
primer bloc és analitzada i debatuda fins a assolir una nova proposta d’objectius generals i
específics. Gràcies a les sessions destinades a realitzar aquesta valoració de la informació
obtinguda en l’avaluació del programa Rossinyol es construeix un sistema d’indicadors i
s’elaboren les fonts de verificació que permetran recollir els resultats del programa any a any.
Per tant, en el segon bloc s’exposa el sistema d’indicadors i les eines i fonts de verificació
actualitzades i ajustades que permetran avaluar el programa de forma acurada i precisa.

6
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

BLOC 1: Avaluació educativa i social del programa
1. Introducció
Aquest és un Informe d’Avaluació del programa de mentoria Rossinyol. Tal com es defineix el
propi projecte Rossinyol Barcelona, coorganitzat per la Fundació Servei Solidari i el programa
Barcelona Interculturalitat, aquest “és un projecte entre estudiantat universitari voluntari i nois i
noies preadolescents que es desenvolupa en l’àmbit del lleure i fora de l’escola. Vol afavorir la
cohesió social i la igualtat pels nois i noies que hi participen, així com l’intercanvi i el foment de
la multiculturalitat, la descoberta i la responsabilitat de l’estudiantat universitari”. Així doncs, el
seu Objectiu General és “contribuir a la millora de la cohesió social mitjançant el foment de
relacions de mentoria, en l’àmbit del lleure, entre estudiantat universitari i nois i noies de barris
amb alta taxa de fracàs escolar de la ciutat de Barcelona”. Val la pena puntualitzar que arran de
la tasca desenvolupada en el present projecte, com veurem més endavant, , s’ha revisat
l’objectiu general del projecte, sent actualment “contribuir a la millora dels itineraris formatius i
professionals de l’estudiantat de la ciutat de Barcelona”.
Per tal de realitzar una avaluació exhaustiva del Programa, aquesta, ha estat dividida en dos
grans blocs: en primer lloc, una avaluació de la implementació del Programa. Aquesta
consisteix fonamentalment en una valoració qualitativa del seu desplegament, per fases. Les
fases que han estat tingudes en compte són les següents:

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

Algunes preguntes que ens poden ajudar a entendre els continguts abordats en aquest capítol
són: Es desplega realment el Programa com s’havia previst? En quina mesura s’acompleixen
els objectius operatius de cada fase del Programa? Es realitzen totes les activitats
programades? Quina valoració en fan els agents implicats? Estan acomplint els agents, en el
desplegament del Programa, la totalitat de les responsabilitats que els havien estat assignades?
En la pràctica, sorgeixen obstacles o imprevistos en l’execució del Programa?
En segon lloc, s’ha realitzat una avaluació dels resultats del Programa. És a dir, una
valoració de la mesura en què el Programa ha assolit els seus objectius específics. Algunes
preguntes que ens poden ajudar a comprendre el contingut d’aquest capítol són: En quina
mesura el Programa acompleix els seus objectius? S’aconsegueix la transformació de la
població beneficiària que s’havia previst? En què consisteix aquesta transformació de la
població? Té el Programa algun efecte inesperat?
És important tenir en compte que l’Informe no realitza una avaluació de l’impacte del
Programa, en tant que avaluar l’impacte significa valorar en quina mesura s’ha assolit la missió
del Programa, la transformació a llarg termini. Mesurar l’impacte és extremadament complex i
requereix una gran disponibilitat de recursos i de temps. És necessari comptar amb un sistema
d’avaluació que reculli dades d’indicadors de manera periòdica per a poder constatar aquesta
transformació amb el temps, i el que és més difícil, poder valorar que és conseqüència directa
del Programa i no d’altres factors.
El següent quadre resumeix el propòsit i el contingut de l’Informe, en base a l’estructura del
Programa Rossinyol.
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Missió
Millorar la mobilitat social de nois i noies de barris amb alta taxa de fracàs
escolar de la ciutat de Barcelona.

Avaluació d'impacte

Objectiu General
Contribuir a la millora de la cohesió social mitjançant el foment de relacions
de mentoria, en l'àmbit del lleure, entre estudiantat universitari i nois i noies
de barris amb alta taxa de fracàs escolar de la ciutat de Barcelona.

Objectius Específics
Augmentar el capital
social (xarxa social i
recursos fora de
l'escola) de la
infància de barris
amb alta taxa de
fracàs escolar de
Barcelona.

Reformular les
expectatives
professionals de la
infància de barris amb
alta taxa de fracàs
escolar de Barcelona
millorant el seu
desenvolupament
emocional.

Fomentar un estudiantat
universitari compromès i
atent a la societat, a través
de la millora de la seva
competència intercultural i
el desenvolupament de
noves habilitats
interpersonals i capacitats
comunicatives.

Desplegament del Programa en Activitats

Avaluació de resultats
Informe

Avaluació de la
implementació
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2. Metodologia
Per dur a terme l’avaluació del programa de mentoria Rossinyol s’ha fet ús de tècniques
qualitatives, per tal de poder accedir a les opinions, valoracions i percepcions dels actors
principals del projecte. Aquests han estat categoritzats de la següent manera: l’alumnat, els i les
mentors/es, les famílies, els tutors/es i altres informants clau. A continuació es detalla el
procediment.

2.1. Aixecament i recull de dades
Aquesta avaluació ha comptat amb un treball de camp i aixecament de dades realitzat a partir
de dues tècniques d’obtenció d’informació: l’entrevista semiestructurada i el grup focal (FG). El
conjunt de les entrevistes realitzades s’ha desenvolupat entre els mesos d’octubre i febrer del
2016-2017. En total s’han realitzat 19 trobades i s’ha contactat 50 persones diversament
relacionades amb el programa Rossinyol.

Entrevistes semiestructurades
S’han dut a terme 12 entrevistes a un total de 20 persones vinculades al projecte.
Concretament, s’ha contactat amb agents clau implicats en el disseny del projecte (Elisabet
Moreres i Noemí Rocavert), així com amb les referents educatives dels Districtes adherits al
programa (Judith Pruna, Maria Iborra i Clara Pradas) i referents del Programa Barcelona
Interculturalitat (Marifé Calderón) . Aquests perfils de persones han aportat una perspectiva
global i estratègica del programa.
Per altra banda s’ha entrevistat a persones que estan coordinant el projecte des de la universitat
i tenen un paper de col·laboració dins de l’engranatge del projecte. També s’ha entrevistat a
alguns membres del professorat dels centres escolars adscrits que fan la tasca de coordinació i
seguiment del projecte des de l’escola i es coordinen amb l’entitat que lidera el projecte. Per
últim, s’ha entrevistat a familiars d’adolescents que han participat en alguna de les edicions del
projecte amb la intenció de recuperar la seva vivència i valoracions respecte al projecte.
Les persones entrevistades formen part dels les següents entitats, institucions i centres
escolars:
-

Programa Barcelona Interculturalitat

-

Districte de Nou barris

-

Districte de Ciutat Vella

-

Districte de Sants – Montjuïc

-

Universitat de Barcelona (UB)

-

Fundació Servei Solidari

-

IES Emperador Carles

-

Escola Pia Luz Casanovas

-

Escola Mestre Morera

-

IES Milà i Fontanals

Grups focals
Paral·lelament s’han dut a terme 7 grups focals amb total de 29 participants, alumnes i
mentors/es beneficiaris del projecte. S’han realitzat 4 grups focals amb mentorats/des i 2
grups focals amb mentors/es.
9
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L’objectiu de l’avaluació ha estat conèixer l’experiència i les valoracions dels i les adolescents
que són part del projecte o ho han estat en edicions anteriors. Així, amb la intenció de recollir
experiències i valoracions de les 6 edicions del projecte, els i les participants que han conformat
els diferents grups focals han estat el més heterogenis possible. Hem comptat amb la
participació de persones de diferents edicions, diferents centres escolars, universitats, sexe i
edat.
Les persones participants als grups focals formen part dels les següents centres escolars i les
següents Universitats:
-

IES Emperador Carles

-

IES Joan Coromines

-

Escola Pia Luz Casanova

-

Escola Mestre Morera

-

IES Milà i Fontanals

-

IES Miquel Tarradell

-

Universitat de Barcelona (UB)

-

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

-

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Valoració del procediment metodològic
Val la pena esmentar que la fase d'aixecament de dades s'ha demorat més d'un mes sobre el
calendari inicialment previst. Aquest endarreriment ha obeït, principalment, a la dificultat per
poder contactar amb l'alumnat participant.
Durant el mes d'octubre i amb l'ajuda de la Fundació Servei Solidari, es va sol·licitar a les
referents dels centres escolars que ens ajudessin a convocar els grups focals. En aquesta
primera ronda es va obtenir només la resposta d'una escola, raó per la qual es va sol·licitar a
l’equip del Programa Barcelona Interculturalitat la seva col·laboració per cercar una nova
estratègia que permetés assolir la convocatòria d’aquesta població. Arran de la tasca
desenvolupada durant aquesta segona fase de convocatòria es va rebre resposta de 6 de les 10
escoles participants, però algunes de les dades rebudes eren metodològicament insuficients per
formar els grups de discussió. Finalment, durant el mes de desembre es va fer una darrera
convocatòria, aquesta vegada amb la implicació de les referents educatives dels diferents
Districtes. Amb les dades aconseguides es van poder convocar 4 grups focals i 2 entrevistes
amb un total de 30 participants.

2.2. Anàlisi creuada i elaboració de l’informe
Durant els mesos de Març i Abril del 2017 s’ha procedit a l’anàlisi i creuament de les dades
extretes a la fase anterior. Aquesta segona fase s’ha desenvolupat en tres etapes:
1) Sistematització analítica de les dades.
2) Categorització temàtica de la informació obtinguda.
3) Elaboració de l’informe d’avaluació del programa.
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3. Avaluació de la implementació del programa
Per avaluació de la implementació entenem una valoració del desplegament complert de
cadascuna de les fases del Programa. Per aquesta raó hem estructurat el capítol en les
següents 5 fases:

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

Es tracta de cadascun dels passos necessaris i previstos -en el disseny del Programa- per a
acomplir amb els objectius d’aquest. Cadascuna d’aquestes fases o etapes es desglossa en
una sèrie de passos o activitats que s’han de dur a terme per tal de completar la fase de manera
satisfactòria i poder acomplir així amb els resultats esperats.
D’aquesta manera, l’objectiu d’aquest capítol és revisar amb deteniment la manera com es duu
a terme cadascun dels passos que composen el desplegament complert del Programa, d’acord
amb la percepció i la valoració dels diferents agents implicats. Addicionalment es recullen
algunes recomanacions formulades per aquests mateixos durant el procés de recull
d’informació.

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

3.1. Fase 1: Procés de selecció
En aquest capítol, es recullen les opinions i valoracions en relació al procés de selecció de les
persones participants - alumnes i mentors/es- així com del procés d’emparellament. Les
consideracions generals recollides respecte el procés de selecció manifesten que és una de
les actuacions clau per garantir l’assoliment dels objectius.

3.1.1. La selecció dels alumnes
La selecció d’alumnes és una tasca a càrrec de l’escola, més concretament, de la o les
persones de referència que gestionen el projecte des del centre. S’exposa que aquestes
persones juguen un paper clau en relació al funcionament i èxit del projecte.
El número d’alumnes que participen per escola varia en funció del centre, tot i que hi ha una
percepció compartida que el número és força baix en totes elles. En aquest sentit, es proposa
que s’augmentin les places per escola per tal que més alumnes en puguin ser beneficiaris.

Perfil dels participants i criteris de selecció
S’han identificat criteris de selecció i perfils d’alumnes diferents en funció de l’edició del projecte.
Aquestes diferències s’expliquen, segons les entrevistades, pel fet que el projecte i els seus
objectius han anat canviat al llarg de les edicions, com ja s’ha exposat en apartats anteriors. A
l’inici, es feia especial incís en què tant l’alumnat seleccionat, com les famílies fossin persones
que estiguessin vivint un procés migratori. En canvi, actualment, els criteris de selecció s’han
ampliat i el focus no és només la procedència o el fet de pertànyer a un context familiar
11
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culturalment divers, sinó que des dels centres també han incorporat el nivell de recursos de què
disposa la família.
“Jordi (director del centro) nos informó del proyecto. Supongo que escogió a mi hijo porque en esos
momentos estábamos viviendo en casa momentos complicados: mi salud y una separación (…)
entonces el niño llevaba una temporada alterado, su comportamiento había cambiado y las notas
habían bajado. Entonces supongo que Jordi lo seleccionó a él, pensando que reforzaría su
autoestima.” (E12)

Davant d’aquest canvi en els objectius del projecte, les persones responsables del procés de
selecció consideren positiu que l’estatus socioeconòmic també sigui un criteri a l’hora de triar els
participants. De fet, consideren que és el criteri més rellevant per a l’elecció, junt amb els criteris
següents:
-

Alumnat que estigui vivint experiències personals i/o familiars complicades.

-

Alumnat tímid o introvertit que li costa relacionar-se i obrir-se als altres.

-

Alumnat que no té una xarxa social sòlida i té problemes d’adaptació.

-

Alumnat amb una autoestima baixa.

-

Alumnat que no té al seu entorn immediat cap persona de referència més gran.

-

Alumnat que no té cap figura amb estudis superiors al seu entorn.

-

Alumnat que no conegui la ciutat ja sigui perquè acaba d’arribar-hi o perquè no acostuma a
sortir del barri.

-

Alumant que no fa activitats extraescolars.

En relació amb aquests criteris, s’explica que cal fer-los servir incorporant la perspectiva de
gènere. S’exposa que a primer cop de vista pot semblar que els nens són molt més
problemàtics i disruptius que les nenes. En conseqüència, les nenes quedarien relegades a una
segona posició quan s’ha de seleccionar qui participarà en el projecte. És per això que es
planteja la necessitat d’incorporar criteris que permetin equilibrar la participació de nois i noies,
o garantir que les persones que seleccionen incorporin la perspectiva de gènere a l’hora de fer
la selecció.
“Jo aquí afegiria una cosa, parlant de vulnerabilitats i de qüestions de gènere, a nosaltres ens
interessa molt que a nivell de Rossinyol també hi hagi noies que hi participin, perquè en relació al
sortir de casa o al sortir del barri és potser on a vegades detectem més dificultats, i el fet que una
família accepti que la seva filla surti amb una altre persona soles per la ciutat (...) (E18)

El rendiment acadèmic no és un criteri rellevant a l’hora de seleccionar l’alumnat participant. De
la mateixa manera, no se seleccionen aquells alumnes que tinguin problemàtiques
psicològiques o socials extremes; o bé que no tinguin interès en participar en el projecte.
“El perfil de nen/a que participa a Rossinyol és el dels “fantasmes”. Són aquells alumnes que no van
ni malament ni bé, però que necessiten més atenció, i que si tinguessin una ajuda anirien molt
millor. Per exemple una nena xinesa molt introvertida que va més o menys bé a classe però que no es
relaciona molt.” (E1)

Aquestes últimes consideracions es consideren clau perquè determinen que el projecte s’adreci
a un perfil de joves que sovint no tenen altres tipus de suport. Alhora, deixa fora un seguit
d’alumnes amb problemàtiques que un projecte de mentoria difícilment podria donar-hi
resposta.
Finalment, es posa de relleu que, per a les noies, participar en la mentoria té un valor afegit
perquè acostumen a tenir més dificultats associades al fet de sortir de casa i a conèixer
diferents espais de la ciutat. Per això, es planteja la importància de garantir la participació de
noies al projecte.
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Comunicació a l’alumnat
El moment en què es comunica a l’alumnat quines persones han estat seleccionades per
participar al projecte és un moment que es posa de relleu perquè es considera més que un
simple tràmit. Pel contrari, és una acció rellevant en el marc del projecte i que presenta
diferències en funció de l’escola i, específicament, en funció de les edicions que l’escola porta
adherida al projecte.

1) Escoles que porten més d’una edició adherides al projecte:
En les escoles que ja han participat anteriorment al projecte l’alumnat ja coneix el
funcionament del projecte. L’alumnat de les escoles que ja hi han participat prèviament
sol tenir bones experiències que comparteixen amb les persones conegudes. A més, en
aquestes escoles, les persones mentorades acostumen a estar molt ben vistes i es
consideren, en certa manera, privilegiades perquè participen en activitats que l’alumnat
considera interessants (quedar amb persones més grans, fer activitats d’oci, etc.). Com a
conseqüència, en algunes ocasions, són els mateixos alumnes qui fan la demanda
explícita de participar al projecte abans que es faci la selecció. A més, es relata que la
bona reputació de què gaudeix el projecte fa que el simple fet de comunicar a l’alumnat
que ha estat seleccionat ja contribueixi positivament a millorar la seva autoestima.
2) Escoles que acaben d’adherir-se al projecte:
A les escoles que participen per primer cop al projecte, el moment de comunicar quines
persones han estat seleccionades és diferent. Un cop l’escola selecciona l’alumnat, els
comunica que han estat seleccionats i se’ls explica el projecte. En aquests casos, es
comenta que és complicat explicar el projecte i els seus objectius. Algunes persones no
entenen el projecte i, en conseqüència, mostren inseguretat i dubtes respecte la seva
participació. En relació a aquest aspecte, es planteja que seria interessant explicar el
projecte a tot el grup classe abans de fer la selecció per tal que poguessin decidir si hi
estan interessats. D’aquesta manera, la selecció ja es podria fer en base a aquesta
informació.
Així doncs, la comunicació de les persones seleccionades no és tan sols un acte
informatiu, sinó que juga un paper rellevant en el desenvolupament del procés de
mentoria. Ara bé, l’efecte que genera en les persones participants és diferent en funció
de si ja coneixien el programa o no, fet que es considera que s’hauria de tenir en compte
a l’hora de decidir com es duu a terme aquesta comunicació en cada escola.

Comunicació a la família
Un cop l’alumnat ha estat seleccionat, se li ha explicat el projecte i decideix que vol adherir-s’hi,
l’escola és l’encarregada de dur a terme la tasca comunicativa a la família.
Les valoracions coincideixen en considerar la família com un agent de difícil accés, la qual
cosa dificulta la comunicació i el treball coordinat amb la resta d’agents implicats al projecte.
S’exposa que algunes famílies tendeixen a no participar a les activitats que s’organitzen des de
l’escola i, per això, és complicat que l’escola s’hi pugui posar en contacte per fer-los la proposta.
Aquesta manca de comunicació és narrada com un entrebanc a l’hora de donar a conèixer el
projecte i de convèncer les famílies dels beneficis que pot comportar pel seu fill/a.
A més, s’explica que les famílies solen tenir molts dubtes i mostren desconfiança davant del
projecte. Les principals preocupacions deriven del fet que la mentoria impliqui que el seu/va fill/a
hagi d’anar sol/a amb una persona desconeguda que, a més, és més gran.
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“Helen me lo informó todo a mi, me pareció bien pero como yo soy una persona que no confío en
nadie. Entonces yo le dije a Helen “déjamele que me lo piense porque no veo claro que te vayas sola
con una persona extraña”. Pero luego me llamó Roser (referent de l’escola) y me lo explicó bien y
entre las dos me convencieron. Accedí dando un voto de confianza y luego al conocer a Maria (la
mentora) me gustó y me quedé más tranquila.” (E12)

Aquesta preocupació es veu agreujada en el cas de les noies perquè les famílies no volen que
tinguin un noi com a mentor. Per això, quan es presenta el projecte, les famílies ho pregunten
molt sovint. Si l’escola no és capaç d’esvair els dubtes i neguits de les famílies és quan es
decideix rebutjar la participació en el projecte. En aquest sentit, al llarg de les entrevistes,
s’enumeren un seguit de factors que faciliten o dificulten la relació amb la família i, en
conseqüència, la comprensió del projecte.
1) Aspectes que faciliten la comprensió del projecte
- La familiarització de les famílies amb l’institut, ja sigui perquè hi tenen altres fills
més grans escolaritzats, o perquè fan activitats que oferta l’escola. Si les famílies ja
tenen relació amb l’institut és més fàcil accedir-hi per explicar-los el projecte i
convidar-los a participar-hi.
- El boca orella entre les famílies és una de les formes en què es dóna a conèixer el
projecte. A més, al tractar-se d’altres famílies és una font d’informació propera i fiable
que afavoreix la comprensió i la confiança en el projecte.
- El fet que la persona que faci l’enllaç escola-família sigui de confiança per a la
família. De la mateixa manera que en el cas anterior, si la persona que explica el
projecte és coneguda i de confiança, la família és més receptiva amb el projecte i
facilita que s’esvaeixin els dubtes o recels que puguin tenir.
- La festa inicial és un moment clau que permet a les famílies entendre amb major
profunditat el projecte, conèixer la persona mentora, així com tot l’equip tècnic del
programa. Conèixer la persona mentora és un dels aspectes rellevants d’aquesta
trobada perquè, com s’ha comentat, les famílies mostren inquietud i recel al fet que
el/la mentor/a sigui una persona jove. Per això, conèixer-la redueix la seva
desconfiança i facilita que hi participin. Les valoracions recollides respecte aquesta
trobada són molt positives i es considera un esdeveniment clau a l’hora de convèncer
a les famílies perquè els/les fills/es hi participin.
2) Aspectes que dificulten la comprensió del projecte
- El fet de ser escoles que participen per primer cop en el projecte. Aquest factor
accentua la dificultat d’entendre el projecte perquè encara no es coneix l’experiència.
Per això, es manifesta la necessitat de fer un bon treball de difusió a l’escola per tal
que tant els alumnes, com les famílies dipositin confiança en el projecte i vulguin
participar-hi.
- La reunió prèvia amb les famílies seleccionades és en format de trobada formal
amb la família. Tot i la rellevància que s’atorga a aquesta reunió per part de l’escola,
s’exposa que sovint no es realitza perquè algunes famílies no hi assisteixen. Se sosté
que seria millor plantejar-la en un format més informal i sense protocol·litzar perquè
les famílies hi accedirien més fàcilment.
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3.1.2. La selecció dels/les mentors/es
“Gent amb desparpajo, gent que és capaç d’expressar a la primera entrevista perquè vol participar i
quin sentit té per ella. Persones molt energètiques i que donen la sensació de menjar-se el món. Això
no vol dir que hi hagi persones més tímides que potser a les primeres entrevistes els hi costi obrir-se i
expressar-se però que després facin una fina de mentoria molt bona.” (E19)

De la selecció dels/les mentor/es s’encarrega a la Fundació Servei Solidari i es considera una
de les actuacions imprescindibles per a què el projecte funcioni adequadament. Des de l’entitat
es tenen en compte diversos aspectes per tal de fer la selecció, entre els quals s’inclouen
aquelles característiques de les persones que han de fer la mentoria que es considera que no
poden treballar-se durant les formacions que el projecte ofereix. S’explica que la persona
seleccionada ha de reunir un conjunt de característiques per poder realitzar una mentoria:
l’entusiasme, la sensibilitat pel sector social, que sigui una persona oberta, flexible i amb
predisposició a l’aprenentatge.
Les entrevistades coincideixen en què el tret principal ha de ser el compromís. Es considera
imprescindible que els/les mentors/es siguin persones compromeses, atès que la implicació
dels estudiants universitaris és clau per crear el vincle amb els i les alumnes, i per a què
la mentoria funcioni. En aquest sentit, es fa al·lusió al fet que, precisament, els casos en què
la relació entre la persona mentorada i la mentora no ha funcionat adequadament ha estat per la
manca disponibilitat/compromís del/la mentor/a.
En síntesi, les persones entrevistades consideren que aquest primer filtrat és un aspecte
nuclear a l’hora de garantir l’èxit del programa. Així, es valoren molt positivament les
entrevistes de selecció de les persones mentores, ja que, en termes generals, aconsegueixen
identificar aquelles que, efectivament, presenten aquesta ‘sensibilitat’ i orientació cap al
compromís social.
Al marge d’aquest procés de filtratge dels i les candidates, el programa Rossinyol parteix, en
realitat, d’un primer criteri de selecció apriorístic: totes les edicions comparteixen que els i les
mentores són estudiants provinents de diferents graus universitaris, exceptuant la primera
edició que va funcionar com a prova pilot i per la qual es van seleccionar persones de confiança
vinculades al món socioeducatiu i adherides prèviament a Servei Solidari. A partir de la segona
edició, però, la convocatòria s’obra al conjunt de graus universitaris, sense
circumscriure’s únicament en els estudis de l’àmbit educatiu.
La informació obtinguda revela que aquesta ‘apertura’ del programa a potencials mentors/es
provinents de titulacions no relacionades amb l’àmbit socioeducatiu és vista amb bons ulls. Així,
s’explica que, evidentment, entre les persones provinents del sector educatiu s’observa una
bona predisposició cap a la mentoria ja que guarda moltes similituds amb el seu àmbit
d’interès. Malgrat això, els processos de mentoria realitzats per estudiants d’altres estudis no
vinculats al sector educatiu, com per exemple enginyeries, també són molt ben valorats.
L’encaix entre un/a jove i un/a estudiant d’un grau tècnic han fet emergir dinàmiques i relacions
mentores/mentorades inesperades, no basades en premisses i coneixements propis del món
educatiu, en què s’han posat en joc coneixements provinents d’aquestes altres disciplines. La
mentoria desenvolupada per persones provinents de graus aparentment allunyats del món
educatiu, com poden ser els de tipus tècnic, han provocat, segons s’explica, l’aparició de
dinàmiques imprevistes, inesperades i productives per a la mentoria.

Mentors/es universitaris/es: un requisit qüestionat
Sorgeix, però, una inquietud al voltant del fet que el programa estableixi com a condició
necessària per desenvolupar la mentoria que la persona sigui estudiant universitària. Mirem de
recollir els arguments a favor i en contra d’aquest requisit.
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Entre aquells que afirmen que és important mantenir la condició d’universitari en les
persones mentorades, predominen dos grans arguments. En primer lloc, la consideració que,
el fet que els mentors estiguin estudiant un grau, garanteix l’assoliment d’un dels objectius clau
del programa: l’increment de les expectatives acadèmiques i laborals dels alumnes. En segon
lloc, es considera que el fet que les persones mentorades siguin universitàries fa que
s’incrementi la confiança en el programa i en el procés de mentoria, especialment pel que fa a
agents clau com són les famílies, el jove mentorat i les escoles.
“P6: Però és que tu llavors als mentorats quina persona de referència els hi posaries?
P3: Amb gent d’una edat estipulada.
P6: Però és que si els hi poses per exemple, una persona que no estigui estudiant ni treballant ni
estigui fent res..
P4: jo penso que si potser l’he de motivar cap a algun lloc, vaig pensar (...) el motivo cap a un cicle
formatiu de perruqueria i no menjar-li el coco en que es posi a estudiar una carrera(...) perquè a
vegades els hi atrau més un cicle formatiu que una carrera, que està..
E: queda massa allunyat vols dir?
P4: clar
P2: O sigui, jo crec que el que està bé de siguem universitaris és que ells ens prenen, i jo ho he vist
molt, com algú de referència. I jo per exemple, he fet el que he volgut fer, saps? Llavors jo crec que
encara que siguem universitaris no els hi transmetem la idea de la universitat, sinó d’haver escollit
ser-ho. Per això crec que no pot ser com diu ella, que el mentor sigui algú que ni estudia ni treballa
ni fa res, perquè ens prenen com a referents, saps? Ha de ser algú amb ganes, sigui o no universitari.”
(E16)

Aquells qui estan en contra d’aquest requisit, sostenen però que els/les mentors/es universitaris
esdevenen unes figures que tenen un projecte de vida centrat en els estudis que pot quedar
excessivament allunyat de la realitat dels i les joves. Partint d’aquest argument, es
considera que si els mentor/es estiguessin estudiant cicles formatius serien uns referents més
propers amb els que poder emmirallar-se, ja que, segons es creu, s’ajustarien més a les
expectatives i a la realitat dels alumnes. Alguns van més enllà al considerar que el requisit
reprodueix la concepció socialment dominant que atorga als estudiants universitaris una major
reputació i reconeixement que no pas a les persones que cursen cicles tècnics. En
conseqüència, hi ha certes veus que advoquen per eliminar el criteri formatiu com a condició
sine qua non per a poder ser mentor/a. Es proposa que es tingui en compte únicament l’edat,
ja que la funció de la mentoria és esdevenir una persona adulta de referència per al jove.
Aquest rol podria ser igualment desenvolupat tant per estudiants universitaris/es com per altres
joves.
La resposta dels partidaris de mantenir aquest requisit és que el fet de que el/la mentor/a sigui
universitari no vol dir que el programa tingui l’objectiu que els joves participants vagin a la
universitat en un futur, sinó que incrementin les seves expectatives acadèmiques, amb la
intenció que continuï el seu itinerari formatiu un cop acabada l’educació obligatòria. En aquest
sentit, es percep al/la mentor/a com a una figura referent que posa en valor un aspecte que en
l’entorn dels/les mentorats/des no acostuma a estar present. Així, la visita a la universitat que
realitzen bona part de les parelles esdevé un aspecte clau per incidir en l’increment de les
expectatives acadèmiques, ja que posa en contacte al/la mentorat/ada amb una realitat en què
hi ha adolescents i joves pels i les quals el seu principal projecte és la formació acadèmica. Per
aquest motiu, és important que ‘l’enllaç’ entre el jove i la universitat sigui una persona
universitària.
“P3: És donar valor a una cosa que en el context no es dona valor. Que és la(...) la universitat és un
(...) però és el tema estudis. És a dir, en el seu context, ningú ha estudiat(...)
E: Si però ho diem en el sentit(...)per exemple, ells deien(...) jo no sé si val la pena portar-los a la
universitat. Però potser si coneguessin(...)
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P3: És que portar-los a la universitat no es per que siguin universitaris, és per entendre que hi ha
gent(...) adolescent, jove, que (...) el seu projecte és els estudis. I això t’obre una porta, perquè això a
casa no ho tens. Ni la mare treballa, ni el pare treballa(...)es el donar valor a això que estàs fent ara
al cole té sentit perquè això m’ajudarà a viure, a treballar (...)
P2: i pensar.” (E15)

El requisit de ser estudiant universitari és doncs un aspecte controvertit. El Programa ha
ampliat, enguany, l’oferta de mentoria, també a persones que estan cursant cicles formatius de
grau superior i una persona que està cursant Integració Social ha estat mentora.

3.1.3. L’emparellament
Un cop feta la selecció de l’alumnat i dels mentors/es, s’utilitza una eina -elaborada des de la
Fundació Servei Solidari- per facilitar la tasca d’emparellament. Per una banda, es va elaborar
un qüestionari per tal que les escoles l’administressin als i les alumnes i, per l’altra, una
entrevista per fer als/les mentor/es. Aquestes dues eines s’han anat perfeccionant a partir de
l’experiència assolida en les diferents edicions per tal que la informació recollida sigui més
acurada i faciliti la tasca de l’emparellament. En relació a aquestes eines i al procés de recollida
d’informació, han emergit diverses valoracions que s’exposen a continuació.

Conèixer als alumnes
El professorat de referència de les escoles és l’encarregat d’administrar el qüestionari a
l’alumnat. Aquest qüestionari està dividit en dues parts:
1) Una primera part que està pensada per a què l’ompli el tutor/a juntament amb l’alumne/a, que fa
referència als seus gustos, interessos i disponibilitat.
2) Una segona part que està pensada per a què l’ompli el tutor/a explicant perquè ha escollit aquest
alumne per participar i quins aspectes caldria reforçar.

Respecte aquest procediment es recullen diverses valoracions que sostenen que tant l’eina com
el procés és millorable. Per una banda, se sosté que l’eina és òptima sempre que hi hagi una
alta implicació de l’escola i es reculli informació sobre l’alumnat de forma acurada. No obstant,
aquesta condició no sempre es dóna, ja que en molts casos les escoles recullen poca
informació o ho fan de forma excessivament sintètica. És per això que es proposa treballar
aquest aspecte amb les escoles, incentivant-les a fer servir l’eina adequadament.
Per una altra banda, es narra que les escoles no sempre fan servir el qüestionari. Un dels
motius que s’esgrimeix és que requereix de força temps i és complex d’administrar. Per
respondre a les necessitats de les escoles, es proposa reformular el qüestionari per tal de fer-lo
més senzill i ràpid d’administrar. S’exposa, però, que aquesta mesura s’hauria d’aplicar junt
amb d’altres per assegurar que l’emparellament es duu a terme amb èxit. També caldria que el
procediment d’emparellament s’establís com a obligatori per a tots els centres escolars.
D’aquesta forma, s’obtindria la informació mínima sobre l’alumne/a necessària per realitzar un
perfil suficientment acurat com per poder dur a terme un bon emparellament. Atès que la
informació obtinguda és clau a l’hora de garantir un bon emparellament, millorar el procés de
recollida d’informació garantirà un emparellament més adequat.

Conèixer als/les mentors/es
Pel que fa als/les mentors/es, es duu a terme una entrevista individual amb l’objectiu de
conèixer el perfil dels i les universitàries i així fer un bon emparellament. Aquestes entrevistes
són valorades com a necessàries i força completes. Tot i així, es recullen algunes crítiques i
propostes per millorar-les.
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Es planteja que cal tenir més present el caràcter o personalitat de les persones
participants per poder fer un bon emparellament. En l’actualitat, ja es té en compte la
disponibilitat i els gustos i interessos de les persones mentores i mentorades. Tot i així, se sosté
que incorporar el caràcter i la personalitat permetria agrupar les persones amb caràcters
complementaris, fet que ajudaria a que les parelles fossin més compatibles i que, per tant, els
resultats de la mentoria milloressin.
Per últim, un aspectes molt esmentat i que genera debat és el criteri de gènere, és a dir, la
possibilitat que una alumna pugui tenir un mentor noi.
“Sí, sí sempre. Això ja està parlat amb la Nerea (referent Servei Solidari), que millor noi-noi, noianoia, perquè si posem una alumne amb un mentor, enamorament segur i no pot ser.. Amb els nens no
tant, perquè són més nens (...) però amb una noia, sí.” ( E9)

Des dels inicis del projecte, Servei Solidari va preestablir un criteri de gènere per tal que no es
poguessin formar parelles d’alumna noia amb mentor noi. Algunes entrevistades sostenen que
aquest criteri és imprescindible per tal que la major part de les famílies permetin a les seves
filles participar en el projecte. Pel contrari, hi ha persones que qüestionen aquest criteri perquè
consideren que s’hauria de tenir en compte si l’alumna se sent més còmode amb nois o amb
noies a l’hora de triar mentor/a. Alhora, s’al·lega que amb aquest criteri s’estan reforçant
estereotips de gènere; mentre que si es fan emparellaments de noia mentorada i noi mentor i la
relació funciona, s’estarien establint precedents que ajudarien a desmentir estereotips. Tot i així,
també es té present que si la parella no funcionés, podria generar l’efecte contrari.
E: ahora mismo no está permitido hacer pareja mentor chico alumna chica.
P1: pues eso es discriminación. Yo me llevo bien con los chavales y a veces la chicas son muy…
P6: yo es que me llevo mejor con los chicos también
P5: deberían darte la opción a elegir si chico o chica
E: ¿sí? ¿Deberían dar la opción a elegir?
P5: yo quería chica, pero si ella se siente más cómoda hablando con un chico.. pues no se..
P6: claro, depende de cómo te sientas cómoda. (E6)

El procés d’emparellament
El procés d’emparellament és un procediment clau i imprescindible per garantir que la mentoria
funcioni i que s’assoleixin els objectius declarats. Tot i que en termes generals se’n fa una
valoració positiva, s’han recollit les següents propostes de millora:
1) Descentralitzar el procés de l’emparellament
Per una banda, es proposa que Servei Solidari vagi a les escoles abans de fer l’emparellament
per conèixer els i les candidates. Així, obtindria més informació de la que té al seu abast si tan
sols es basa en el qüestionari omplert per l’escola.
Per l’altra, algunes persones qüestionen que anar a l’escola permeti aconseguir més informació
de la que s’obté des de l’escola. Pel contrari, es proposa que els referents escolars coneguin
als/les mentors/es i, en base al coneixement que tenen del seu alumnat, col·laborin amb Servei
Solidari a l’hora de fer l’emparellament.
Finalment, també es planteja la possibilitat d’incorporar els/les mentors/es de forma més activa
en el procés d’emparellament. En aquest sentit, es valora molt positivament aquells casos en
què Servei Solidari té dubtes respecte els possibles emparellament i pregunta directament al/la
mentor/a en qüestió per tal de saber quina és la seva opinió.
“Sí, aquell any hi havia una nena que era pakistanesa i jo també ho sóc, i llavors em van preguntar si
creia que funcionaria si ens emparellessin (...) i jo sabia que si jo m’ajuntava amb ella parlaríem en
el nostre idioma i potser no seria útil per a ella i vaig dir que no.” (E16)
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2) Fer l’emparellament in situ a la Festa inicial
Es planteja la possibilitat que Servei Solidari faci una primera proposta d’emparellament i que
s’acabi d’establir durant la Festa Inicial. La festa inicial és la primera trobada entre mentors/es i
mentorats/es, alhora que és un moment en què ja es comencen a teixir complicitats entre
ells/es. Per això, es considera que seria interessant que es validés la proposta d’emparellament
tenint en compte les percepcions dels/les alumnes i dels/les mentors/es a la primera trobada.
3) Proporcionar informació sobre l’alumnat
Per últim, en relació a l’emparellament, emergeix un debat entre les entrevistades que està a
cavall entre el procés d’emparellament i l’inici de la mentoria, però que incidiria en com es
comunica l’emparellament. El debat gira al voltant de si s’ha de proporcionar informació als/les
mentor/es sobre l’alumnat abans que es coneguin a la festa inicial.
“P6: no, no, jo dic que un cop ja estàs emparellat abans que tu el coneguis el primer dia, no sé si fer
una trobada amb el seu tutor de classe o així perquè potser t’expliqui com és, perquè el coneix més
(...) com li pots entrar el primer dia, com li pots començar perquè et parli, perquè t’agafi confiança.
P2: Jo respecte això, vaig parlar amb la Nerea (referent Servei Solidari). Bueno, a la reunió que hi ha
a la meitat del projecte, em va llegir la fitxa de la nena. Jo crec que va estar bé, però el que em va dir
la Nerea va ser: no us ho diem al principi perquè no vagis després amb la idea, saps? Llavors jo crec
que està bé que no sàpigues res perquè vas sense prejudicis.” (E16)

Alguns/es mentors/es proposen que l’escola els informi sobre la realitat i les dificultats de la
seva parella abans que es coneguin, ja que això els permetria saber quina pot ser la millor
manera d’interactuar amb ell/a el primer dia, i també poder tenir més cura sobre certs aspectes
o característiques pròpies de l’alumne/a. Pel contrari, hi ha un grup d’entrevistades que
consideren que si l’escola els proporcionés aquesta informació, estaria condicionant-los i seria
perjudicial per la relació. Tot i així, es creu que seria interesant que els/les mentors/es
poguessin fer una reunió amb les persones de referència de l’escola durant el primer trimestre
per tenir més informació sobre l’alumne/a. Es comenta que aquesta informació els permetria
centrar-se en aquells aspectes que l’escola ha detectat que cal treballar o poder-los
acompanyar en allò que requereixi major suport emocional i social.

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

3.2. Fase 2: La Formació
L’objectiu general de la formació és donar eines per a què els mentors i les mentores puguin
afrontar les situacions complexes que es trobaran durant la mentoria. Per aquesta raó primer
s’aborden els continguts relatius a l’assoliment d’aquest propòsit i després aquells que fan
referència al procés, o el desplegament d’activitats, a través de les quals s’assoleix.

Gestió emocional
“Com gestionem tot el tema més emocional, no? Com aquests nois i noies verbalitzen coses que com a
universitaris no estem preparats. Llavors aquí a vegades doncs hi havia gent que s’escandalitzava
amb el sentit de, m’ha explicat tot el tema del tràfic de drogues de la família o de maltractaments,
no? I com ho gestiono tot això, no?” (E17)

19
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

Un dels objectius específics del projecte és la gestió emocional, que es treballa a través de
càpsules formatives que giren al voltant de les competències interpersonals i les capacitats
comunicatives dels/les mentors/es, que situen el vincle entre alumne/a-mentor/a al centre.
Aquestes formacions permeten que els/les mentors/es assoleixin eines per afrontar converses o
temes delicats que puguin aparèixer al llarg del procés de mentoria. Es considera que aquest
objectiu s’assoleix amb escreix, ja que les formacions treballen les habilitats comunicatives i es
percep que, un cop realitzades, les seves capacitats es veuen enfortides. En conseqüència,
aquestes formacions reverteixen positivament en la relació entre persones mentores i
mentorades.

Cohesió de grup
“I jo crec que una mica és això. I desprès hi hauria un objectiu, transversal(...) de la formació, que no
sé si està prou explotat. Això ho podem valorar, ho podem pensar. Que seria(...) a veure com ho
dic(...) fer equip.” (E17)

S’explica que hi ha un objectiu transversal al procés formatiu que respon a la idea de fer equip.
Per una banda entre mentors/es, per l’altra, entre mentors/es i Servei Solidari.
La cohesió grupal es considera un element central que reverteix en l’assoliment dels objectius
del projecte, i són clau les sessions formatives compartides entre mentors/es per fomentar-la.
En aquest sentit, les valoracions apunten que l’ús de metodologies dinàmiques i
participatives durant les sessions faciliten l’assoliment d’aquest objectiu.
Tot i que s’estiguin assolint els objectius, hi ha una sèrie aspectes que la formació no pot
cobrir. En primer lloc, es fa referència a l’actitud i la predisposició dels/les mentors/es, un
aspecte que es considera clau per a l’èxit del procés de mentoria, però que difícilment es pot
abordar des de les formacions. En segon lloc, les formacions tampoc poden incloure alguns
coneixements que es considera que només es poden assolir vivint l’experiència en primera
persona. En aquest cas, les formacions intenten treballar alguns aspectes, però no és fins que
les persones mentores es troben en les situacions que no aprenen i interioritzen els
coneixements.

3.2.1. L’itinerari formatiu
L’itinerari formatiu consta de tres grans fases formatives: la sessió inicial, les sessions
intermèdies o intercanvi d’experiències i la sessió final.
Els disseny dels contingut de les càpsules formatives recau en l’equip tècnic de Servei Solidari.
Es comenta que des de Servei Solidari es fa una proposta oberta a les escoles adherides al
projecte per tal que puguin aportar el seu punt de vista i la seva experiència de cara a articular
la formació. Tanmateix, no totes les escoles participen activament en aquest procés, fet que
depèn en gran mesura del grau d’implicació de cada escola en el projecte.

La sessió inicial
Aquesta sessió es fa abans que les persones universitàries coneguin a les seves parelles de
mentoria amb l’objectiu de contextualitzar el projecte de mentoria. Els continguts d’aquesta
primera sessió, tal i com exposen les entrevistades, tenen la intenció de situar les persones
universitàries en el món de la mentoria. Per això, s’exposen possibles situacions en què es
trobaran i es treballen algunes de les habilitats i competències que necessitaran durant el
procés.
Així doncs, la primera sessió ha de servir per introduir els alumnes universitaris en la mentoria i,
més específicament, en el projecte Rossinyol. Els continguts s’han anat modificant i ampliant al
llarg de les edicions amb la intenció de poder cobrir en la major mesura les necessitats
20
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

formatives de les/els mentors/es. A continuació, es recull la valoració que les persones
entrevistades fan dels diferents aspectes que es treballen en aquesta primera sessió:
a) Posicionament de Servei Solidari respecte la mentoria com a eina d’intervenció
social i explicació de la història del Rossinyol. Es considera imprescindible que
els/les participants tinguin clar quin sentit i quina implicació té la seva participació al
projecte i que comprenguin els valors i principis associats a la mentoria.
b) Aspectes relacionats amb la gestió del projecte: marc general del projecte, el
calendari, funcionament, sistema de gestió de les despeses, etc. Es posa de relleu
que és ineludible, ja que és necessària per al funcionament del procés de mentoria. No
obstant, es considera que és la part més monòtona de la sessió i es fa força feixuga. A
més, es menciona que el marc teòric no s’ajusta suficientment a la realitat que viuran
els/les mentor/es durant el projecte, i per tant no suposa un aprenentatge significatiu per
desenvolupar el rol de mentor/a.
c) Desenvolupament psicoafectiu a l’adolescència. No totes les persones mentores
estan vinculades al món de l’educació i, per això, es considera indispensable que
s’expliquin els elements més rellevants per entendre el desenvolupament psicològic i
afectiu dels adolescents. Es comenta que els és molt útil per entendre en quina fase es
troben i com relacionar-s’hi.
d) Bateria d’activitats socioculturals que es poden realitzar durant la mentoria. Per
una banda, es considera que la llista pot atenuar la creativitat i la imaginació del/la
mentor/a perquè facilita que es limiti a dur a terme activitats de la llista. Per l’altra,
s’explica que és un bon recurs al qual adreçar-se per ‘buscar idees’ i activitats per fer.
e) Contextualització del barris de les escoles i dels adolescents. Es considera
interessant tenir una síntesi sobre les característiques dels barris on viuen les persones
mentorades perquè els permet ubicar-se en l’espai i fer una primera aproximació a una
realitat que sovint desconeixen. Tot i així, s’exposa que aquest coneixement de l’entorn
no es dóna fins que el/la mentor/a coneix el barri presencialment.
f) Com actuar davant de situacions complexes: tenir coneixements d’aspectes legals
i saber amb qui contactar. Es considera necessari saber aspectes legals i,
especialment, amb qui contactar en cas de trobar-se amb situacions complexes. No
obstant, algunes persones ressalten que també caldria oferir-los com reaccionar o actuar
davant d’aquestes situacions.
g) Rol i límits de la figura de mentor/a. Es considera un dels aspectes clau per garantir
un bon desenvolupament de la mentoria i, alhora, un dels més difícils de gestionar. És
un aspecte que genera dubtes i preocupació al llarg del procés i, per això, s’hauria
d’abordar de forma més extensa. S’expressa que s’aborda molt sintèticament i que
requeriria d’una sessió específica.
h) Com afrontar la primera trobada. Aquest apartat es valora molt positivament perquè
dóna resposta a la incertesa generalitzada que els/les mentors/es tenen respecte la
primera trobada amb l’alumnat. Es posa en valor que se’ls ofereixi l’espai perquè els/les
mentors/es comparteixin les seves experiències.
A més d’aquestes valoracions sobre els aspectes que actualment es treballen a la formació
inicial, també apareix un debat entorn si s’haurien d’afegir continguts. Concretament, emergeix
la proposta que Servei Solidari ofereixi una bateria d’activitats que els/les mentors/es puguin
fer servir per resoldre situacions en què és molt probable que es trobin. Es tractaria de donar
recursos com, per exemple, dinàmiques per trencar el gel durant les primeres trobades,
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estratègies comunicatives per afrontar converses relacionades amb dubtes i inquietuds sobre la
sexualitat o consum de substàncies, o bé estratègies per afrontar una conversa relacionada
amb situacions personals conflictives. Aquesta proposta, però, genera una controvèrsia entre
les persones entrevistades, que es posicionen entre partidàries o no de proporcionar eines a
l’inici del programa.
“El fet de posar-se a prova davant una situació nova, aporta coneixement sobre un mateix.” (E18)

Actualment, no es proporcionen recursos tan concrets durant la primera sessió, si no que
s’aposta perquè els/les mentors/es iniciïn la mentoria i intentin trobar les seves pròpies
estratègies per donar resposta a aquestes situacions. Algunes de les persones entrevistades
argumenten que s’hauria de seguir fent així perquè trobar-se davant de situacions complexes i
haver de cercar recursos per fer-hi front és un procés d’aprenentatge molt significatiu. No es
tracta, doncs, de negar les eines a les persones mentores, si no d’animar-les a posar en
pràctica els recursos que ja tenen a l’abast o bé a ser creatius i improvisar-ne de nous. En cas
que una persona no se’n surti, Servei Solidari ha de poder facilitar-li les eines necessàries per a
gestionar la situació.
“És a dir(...) la realitat és que el perfil dels nanos, almenys en aquella època, és que el context hi
havia tot aquesta(...) i a vegades el(...) el mentor no estava preparat per assumir tota questa
informació i ja està. El que volia comentar... o sigui, l’aspecte a comentar aquí és que aquests
aspectes generaven conflicte en el mentor. Per tant, el que havíem de fer és oferir eines i/o suport.”
(E18)

En aquesta línia, altres persones entrevistades, en canvi, plantegen que és necessari oferir
aquests recursos i eines des d’un bon principi. Sostenen que és probable que algunes persones
mentores se sentin insegures a l’inici i siguin incapaces de fer front a algunes situacions, ja sigui
per manca de recursos o per manca d’experiència. Aquesta inseguretat és habitual, s’exposa,
sobretot perquè la majoria de mentors/es desconeixen la complexitat de les situacions a què
han de fer front durant la mentoria. Per acabar, es considera que es poden facilitar eines a totes
les persones participants i, en funció de si les necessiten, que puguin fer-ne ús.
En relació al format, es destaca que la primera part -que se centra en la part teòrica- es podria
plantejar duna forma una mica més dinàmica que ajudaria a fer la sessió més amena i a
interioritzar els continguts.
La segona part, en canvi, treballa a través de metodologies dinàmiques i participatives que
permeten treballar casos pràctics. Aquest format es considera més adequat per tal d’aprendre
les habilitats bàsiques per iniciar la mentoria. També es valora molt positivament el fet que es
convidi a mentors/es d’altres edicions perquè comparteixin la seva experiència amb els futurs
mentor/es.
Una altra qüestió que emergeix en relació a la formació inicial és l’adequació de la seva
extensió. Actualment, la primera sessió formativa té una durada de 5 hores, amb una primera
part teòrica i una segona part amb metodologies participatives. Al llarg de les entrevistes s’han
recollit opinions diverses, com es mostra a continuació:
1) Fer la formació inicial més extensa
Per una banda, es considera que la formació inicial hauria de ser més extensa amb el propòsit
de poder incorporar-hi les propostes revisades en els apartats anteriors -oferir eines i recursos
específics, o bé aprofundir en els rols i límits de les persones mentores- perquè es consideren
rellevants pel desenvolupament del projecte.
En aquest sentit, sorgeix la proposta de fer la primera sessió formativa en dos dies per evitar
que els/les assistents s’esgotin, que la sessió es faci massa llarga i, per tant, evitar que decaigui
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l’atenció. Alhora, permetria tenir un espai entre sessió i sessió que facilitaria que els/les
mentors/es poguessin assimilar els continguts i poder fer preguntes o compartir dubtes.
2) Reduir o no fer més extensa la formació inicial
Per altra banda, se sosté que l’excés d’informació en una sola sessió pot portar a que els/les
mentor/es no puguin integrar ni processar tota la informació rebuda, resultant així que
l’aprenentatge no resultarà significatiu.

Les sessions intermèdies o intercanvi d’experiències
Durant el projecte es fan sessions formatives específiques optatives amb la intenció d’oferir una
formació continuada. Aquestes formacions tracten temàtiques específiques en funció de les
necessitats que tinguin les persones mentores al llarg del procés.
“ P1: Jo crec que en els problemes claus sí que s’hauria de formar als mentors.
E: quins són els problemes clau?
P1: Doncs.. educació sexual, gestionar problemes de violència, relacions amb els amics, drogues. No
sé, com afrontar aquests temes i com parlar d’això amb el noi/a.
P2: Sí (...) segons com ho tractis (...) clar, tenim molta influència en la seva persona.” (E15)

Sota aquest format s’han fet sessions que han girat al voltant de la sexualitat a l’adolescència.
Les valoracions recollides són positives, ja que són aspectes que travessen la mentoria i amb
els quals els i les mentores han de lidiar durant el procés. Les persones entrevistades exposen
que les persones mentores tenen força influència sobre el nen/a i, per tant, aquestes formacions
són necessàries per enfocar correctament les diferents problemàtiques amb què es vagin
trobant.
No obstant, s’afirma que aquestes sessions formatives també haurien de tractar altres
temàtiques que en l’actualitat no s’inclouen. Una de les temàtiques que més apareix és com
gestionar els límits del rol de la persona mentora i la seva relació amb l’alumnat. Com s’ha
exposat, es tracta de forma sintètica a la sessió inicial, però es proposa fer-ho en una sessió
específica.
Finalment, a part del contingut de les sessions, es posa de manifest que un entrebanc per a la
realització d’aquestes formacions és la dificultat d’organització i priorització que impliquen.
En primer lloc, perquè hi ha moltes temàtiques rellevants i pertinents per garantir l’assoliment
dels objectius de la mentoria i no es poden treballar totes. En segon lloc, es menciona que és
molt complicat calendarizar-les, ja que cada any el nombre de mentors/es augmenta i és més
complex quadrar les seves disponibilitats.

La sessió final o de comiat
La formació final està programada per finals d’Abril i principis de Maig i té l’objectiu de fer un
tancament de la mentoria i prevenir que el vincle que s’ha creat entre mentor/a i alumne/a al
llarg de l’any esdevingui en una relació de dependència. Aquesta sessió, com la inicial, és
obligatòria per tots i totes les mentores.
“Acompanyar i sobretot ajudar a tancar bé. Escolteu, Rossinyol no es pot tancar d’un dia per l’altre.
S’ha d’anar anunciant que a final de curs s’acabarà (... ) què s’ha de fer i què no s’ha de fer, com
marcar distància, fer trobades més puntuals(...) i després també si la gent vol seguir, com es segueix
aquest vincle?” (E17)

La formació final és vista com imprescindible i, per això, es valora positivament que sigui
obligatòria. Al llarg del procés de mentoria, les trobades entre persones mentores i mentorades
passen a formar part del seu dia a dia i les mentores esdevenen un referent no tan sols a nivell
acadèmic, sinó personal. Tot això fa que les parelles estableixin uns vincles molt estrets i, en
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conseqüència, el projecte implica un impacte emocional molt rellevant per als nois/es. És per
això que cal treballar el tancament per acompanyar les persones participants a adaptar la seva
relació a aquesta nova situació.
Jo crec que durant el procés és quan es veu el canvi més gran, però com que després, o sigui ha sigut
una persona que se t'ha imposat a la teva vida vulguis o no has creat un vincle i després de sobte ja
no hi ha aquesta obligació de trobades, jo crec que això és una mica estrany, tant per assimilar per
nosaltres com per assimilar pel nen. (E18)

Com mostra la cita, aquesta sessió serveix i ha de fer especial èmfasi en com el final del
projecte canvia la relació entre les persones mentores i les mentorades. En aquest moment, es
posa de manifest que les relacions, tot i que relacions impliquen, també, amistat, s’emmarquen
en un projecte on les trobades són obligatòries i els objectius no són tan sols l’amistat. Aquest
moment és, doncs, difícil i estrany per a les persones participants i la sessió final intenta
treballar-ho.
Pel que fa al format de la sessió, es valora molt positivament perquè és molt dinàmica i
segueix metodologies participatives. També contribueix a aquesta valoració el fet que sigui una
sessió individualitzada perquè permet donar resposta a les preocupacions específiques de cada
parella. Com que el procés és diferent en cada parella, es considera molt beneficiós que el
tancament es faci centrant-se en les necessitats de cada parella.

3.2.2. Valoracions generals de l’itinerari formatiu
En termes generals, s’han recollit un conjunt de valoracions que giren al voltant de: (1) si totes
les càpsules formatives han de ser obligatòries per tots/es les/els mentors/es i (2) si la formació
ha de ser igual per a totes les persones participants.

Obligatorietat del procés formatiu
Actualment, el projecte inclou dues sessions obligatòries (l’inicial i la final) i sessions optatives
(les intermèdies). No obstant, entre les entrevistades existeix una controvèrsia en relació si
s’haurien de mantenir així, o bé caldria que totes les formacions fossin obligatòries.
Per una banda, es planteja que tenir una sessió inicial i final obligatòries és suficient per
oferir els coneixements bàsics necessaris per participar a la mentoria. A més, es comenta que
en tant que el programa s’emmarca en l’àmbit del voluntariat, no es pot exigir més a les
persones que hi participen.
Per l’altra, hi ha algunes persones que coincideixen en afirmar que totes les formacions
haurien de tenir un caràcter obligatori. Des d’aquesta perspectiva es considera que són
espais d’aprenentatge i de reflexió que permeten compartir experiències clau per a què la
mentoria es desenvolupi amb èxit. A diferència de la proposta anterior, s’afirma que el fet que la
participació sigui voluntària no hauria de suposar menys compromís i implicació per part de les
participants.

Adaptació de l’itinerari formatiu
Un altre dels aspectes més comentats és la pertinença o no de plantejar un itinerari formatiu
flexible. En aquest sentit, hi ha un total acord al voltant de la idea que, en cas d’adaptar l’itinerari
formatiu, s’hauria de fer en relació a la persona mentorada i no la mentora. És a dir, els diferents
backgrounds dels/les mentors/es no es consideren una característica rellevant ni necessària per
a adaptar l’itinerari formatiu.
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“E: Clar, a vegades és un tema així també com a debat, no? Si esta més preparada les gent que ve de
l educació o no, si la formació hauria de ser la mateixa.
P1: Jo no penso que estiguin més preparats, jo penso que aquí juga molt el sentit comú, moltíssim. I
és que has d’anar al cinema i has d’anar a veureu un museu (...) no fa falta tenir formació didàctica
ni res, o sigui, això ja ho fem aquí, penso jo. Que si esta format pues, bueno (...) i ho fa mira però que
no els han de fer mestres ni res, han de fer com de germà gran, per dir-ho d’alguna manera.” (E17)

Es considera que, tot i que hi hagi persones que estiguin cursant carreres relacionades amb
l’educació o tinguin experiències en l’àmbit, la formació de Rossinyol està focalitzada en una
realitat concreta i té la intenció de treballar des de la pràctica i a partir de les experiències
de les participants. Per tant, és necessari que tothom, independentment del seu recorregut
formatiu o professional, rebi les formacions planificades.
En canvi, un conjunt de valoracions consideren que la formació s’hauria d’ajustar a les
diferents edats dels alumnes. Se sosté que les realitats i les necessitats canvien molt amb
l’edat i, per tant, cal oferir continguts diferents en funció de si els alumnes tenen entre 10-12
anys o si en tenen 13-15.

3.2.3. Propostes i recomanacions
Al llarg del procés de mentoria, s’ha detectat que algunes persones mentores no han sabut
gestionar situacions complexes amb les eines adquirides durant el procés formatiu. Per això, les
persones entrevistades han proposat incorporar diferents càpsules formatives a l’itinerari
formatiu.

Gestió de la relació amb la família de l’alumne
Diverses entrevistades han manifestat la necessitat d’incorporar una formació que abordi
aspectes relacionats amb la família. S’exposa que, tot i que durant l’adolescència hi ha una
tendència a donar molta importància al grup d’iguals, no es pot obviar el paper que juga la
família per a l’adolescent.
S’han recollit experiències molt diverses al voltant de la relació dels/les mentors/es i la família
dels/les mentorats/es, des de casos en què la relació és inexistent, fins a casos en què
s’estableix una forta relació entre la persona mentora i la família.
“P4: Jo igual, també amb la família, bueno jo no vaig saber res, bueno és que ni els vaig veure ni vaig
anar a casa seva. Hi havia molta gent que anava pues a les cases (…) Jo, res, res, res, zero, zero. I clar,
jo deia: bueno, tampoc aniré allà i entraré a saco a casa seva i li diré: va, convida'm a casa! Però
clar, és que jo veia que anava fins el portal i ell pujava i jo allà i pensant: ni em diu ni de pujar, ni (…)
no sé, i era molt fred això, perquè no conèixer les famílies i tal pues (…)
P2: Jo per exemple sí que trobo a faltar aquesta formació però en el sentit contrari, que a mi, jo
coneixia molt a la seva mare i em va agafar excessiva confiança i clar, jo vaig arribar a quedar un
dia amb la mare, i no amb la nena, saps?, o sigui vaig, a part de quedar amb la nena, un dia vaig
tenir que quedar amb la mare perquè (...) llavors, jo vaig notar que a lo millor jo no sabia gestionar
aquesta relació. I un dia també vaig quedar amb la mare, o sigui, vam anar a sopar i va venir una
amiga de la mare, l'amiga de la mare tenia una nena petita, em va dir si podia fer el mateix amb la
seva filla i clar, em va ficar amb un compromís i jo no sabia com sortir d'allí. I llavors sí que a lo
millor em va faltar això, de com gestionar la família però en el sentit contrari.” (E16)

Sigui per manca de relació amb la família, o bé per excés, la majoria de les valoracions tenen
en comú el fet que no s’ofereixen eines i/o orientació sobre com gestionar les relacions
que s’estableixen amb la família. Les entrevistades consideren que no han rebut directrius
sobre com ha de ser la participació de la família en el procés i, específicament, com ha de ser la
relació amb la persona mentora. Per tal de resoldre aquestes situacions, planteja que es
podrien treballar diferents aspectes com les possibles repercussions que el projecte pot tenir
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sobre les famílies; de quina manera cal explicar el projecte a les famílies, ja que sovint no
l’acaben d’entendre; o bé saber transmetre des d’un inici quin és el paper de la persona
mentora en el projecte.

Gestió de la informació via xarxes socials
En moltes ocasions, degut a la relació de proximitat que s’estableix entre la persona mentora i
mentorada, es comenta que es faciliten el contacte de Facebook per poder mantenir la
comunicació més enllà de les quedades setmanals. Ara bé, com que el Facebook és una xarxa
social que conté més informació, a vegades les persones mentores han descobert informacions
problemàtiques davant les quals no han sabut com reaccionar. Al tractar-se d’informació que els
nois i les noies no els hi han donat explícitament, les persones mentores han tingut dubtes
sobre si podien utilitzar-la, en aquest cas, sobre com fer-ho.
“P1: A vegades, clar, aquest mentors accedeixen per exemple, al facebook dels alumnes i a vegades
nosaltres ens hem assabentat de coses a través dels mentors perquè amb el facebook veiem
comentaris, i així comentaris com una mica radicals de nens a vegades, doncs ens han fet arribar
aquestes informacions.
E: Però què vol dir ser radicals?
P1: Bueno, pues de radicalisme islàmic o coses així, vull dir, que a vegades es donen (...) nosaltres
tenim aquest tipus de població.
E: Llavors vols dir formació sobre com gestionar...
P1: Com gestionar les informacions que arriben a través dels contactes que tenen així per internet.
P2: De conflictes... i què fer amb tota aquesta informació.” (E10)

L’ús de xarxes socials és molt habitual entre les persones participants i, per això, es planteja la
possibilitat d’incloure a les formacions continguts sobre com gestionar la relació via xarxes
socials i com reaccionar davant les diferents situacions exposades.

Emprenedoria
S’ha comentat la idea de poder incorporar al projecte una línia de treball transversal per tal de
fomentar el compromís social. Aquest eix de treball tindria l’objectiu d’aconseguir que mentoria
no només reverteixi en el/la alumne/a i el/la mentor/a, sinó també al seu entorn proper. La
proposta consisteix en què cada parella desenvolupi al llarg de la mentoria un microprojecte
sobre algun aspecte a partir dels interessos i les inquietuds comunes del/la alumne/a i el/la
mentor/a. Aquest projecte es podria anar treballant al llarg de la mentoria. La persona mentora
seria qui guiaria el projecte comú, però caldria que s’incorporés a la formació inicial un apartat
per treballar.

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

3.3. Fase 3: Les activitats
Per activitats entenem totes aquelles trobades, accions i dinàmiques que es generen com a part
del procés de mentoria. Es tracta doncs del cor del projecte; les accions de les quals se n’ha de
desprendre l’essència i les que, de manera més evident, han de perseguir els objectius i els
resultats esperats del programa.
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En el cas del projecte Rossinyol les hem agrupades en tres grans tipus:
Festa Inicial

Trobades setmanals

Festa final

Tal i com es desprèn dels seus noms, la primera i l’última són activitats úniques, mentre que el
bloc de “trobades setmanals” engloba totes aquelles activitats que es realitzen de manera
regular mentre dura la mentoria.

3.3.1. La festa inicial
La festa inicial és el tret de sortida del projecte; el moment en què es coneixen els diferents
agents del projecte: alumnes, mentor/es, famílies i els i les professores de les escoles
vinculades al projecte.
Aquesta festa se celebra en cadascun dels tres districtes adherits Rossinyol. En cada festa hi
participen els/les alumnes, els/les mentors/es, les famílies i el professorat de les escoles que
pertanyen a aquell districte. L’espai escollit per dur a terme aquestes celebracions solen ser
equipaments municipals com biblioteques, centres cívics, etc. El fet que la festa es faci per
districtes genera diferents reaccions per part de les participants:
a) Un conjunt d’explicacions sosté que aquesta trobada afavoreix que es coneguin
alumnes i famílies que també participen en el projecte des d’altres escoles. Això
afavoreix que puguin conèixer-se entre elles i compartir l’interès pel mateix projecte.
b) En altres casos, es comenta que aquestes trobades, en les quals els i les alumnes es
veuen empesos a interactuar amb companys que no coneixen i amb les seves famílies,
poden generar una certa inquietud i neguit. En aquest sentit, s’expressa que haguessin
preferit conèixer els seus mentors i mentores en un context de confiança, com per
exemple, la seva escola.

Espai de coneixença
-

Entre els i les alumnes i la persona mentora

La festa inicial és, per tant, un moment de coneixença entre alumnes i mentors/es que es viu,
tal i com es recull a les valoracions de les entrevistes, amb il·lusió i neguit per conèixer a la
persona amb qui formaran parella durant el curs. En aquest sentit, es valora molt positivament
l’ús de jocs i dinàmiques participatives orientades a promoure una interacció positiva i el
coneixement mutu, la qual cosa redueix aquesta inquietud inicial que es va diluint i dóna pas a
una activitat amb bon ambient i diversió.
-

Entre els/les mentors/es i les famílies dels i les alumnes

Tot i que en aquesta trobada el focus es posa en els alumnes i els/les mentors/es, es tracta d’un
espai molt valorat per part de les famílies, ja que com elles mateixes expressen, les ajuda a
entendre el projecte i poder conèixer als/les mentors/es dels seus fills. Aquesta trobada els
atorga tranquil·litat i confiança en el projecte.
P2: En el primer día que hicieron la presentación para los mentores y los alumnos, entonces ese fue
el primer día, hicieron una inauguración con bebida y comida. (…) Me quedé más tranquila cuando
escuché el nombre o sea no cuando escuché, sino cuando vi que era María la que le pusieron a Helen.
(…) Desde el primer día que vi a María (mentora) me pareció una persona muy centrada y me
explicó todo lo que ella estaba estudiando en la universidad.
P1: Hablamos con Mercè, sí, y ella fue la que me explicó todo, luego fue que hablé con Roser y luego
pues fuimos al Ayuntamiento y ahí ya fue la presentación y todo explicado con pantalla y todos los
papás y los mentores, y entonces ahí fue como una información más amplia, porque me lo habían
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explicado pero no lo quería entender o no lo había entendido. Entonces fue ahí que lo entendí mejor,
sí. (E12)

Per últim, en aquestes trobades inicials se sol convidar a mentors d’edicions anteriors per tal
que expliquin la seva experiència, la qual cosa es valora molt positivament doncs es
considera una dinàmica motivadora pels alumnes, que al mateix temps proporciona tranquil·litat
i confiança a les famílies, doncs les ajuda a imaginar-se en què consistirà el programa de
mentoria.

3.3.2. Les trobades setmanals
El projecte s’articula al voltant de les trobades setmanals entre alumnes i mentors/es. Quan es
demana a les persones entrevistades que facin una valoració general del projecte és molt
habitual que les respostes girin, precisament, al voltant d’aquestes trobades, ja que
constitueixen el moll de l’os del programa de mentoria.
Les trobades setmanals es poden subdividir en dos grans tipus. La forma estàndard de trobada
és en parella (mentor/a-mentorat/a). Malgrat això, durant el procés de mentoria també es
donen trobades grupals. En aquestes trobades, dues o més parelles mentor/a-mentorat/a es
troben per fer activitats conjuntament.
Encara que el programa no organitza ni promou explícitament aquest tipus de trobada grupal,
és molt habitual que es donin de forma espontània. En el transcurs de les entrevistes
realitzades a persones que han participat en edicions diferents es fa menció al fet que els i les
mentors/es han organitzat trobades amb altres parelles de manera informal. Les entrevistades
coincideixen en valorar positivament les activitats en les que es troben més d’una parella,
sostenint que suposa un espai on poder conèixer altres persones així com a teixir un
entramat relacional entre totes elles.
“P4: Las quedadas en grupo eran chulísimas. Es que conocías a otra gente. Si hubiera tenido móvil
en esa época, ya tendría muchos contactos (…) porque me llevaba superbién con ellos.
E: vale (…) conocer gente. ¿Había gente de otros coles?
P4: Sí, nos llevábamos súper bien, y encontrábamos gustos en común y era en plan, uaaa (…)
E: vale (…) ¿alguien más?
P3: sí, yo también quedé con otras parejas.
E: ¿y qué tal la experiencia?
P3: bien, a mí me gustó. Y luego volvimos a quedar muchas veces. Fuimos al cine con otra pareja.”
(E6)

Un altre aspecte que es posa en valor és el fet que aquestes trobades faciliten la participació i
la socialització dels joves, en especial d’aquells que tenen més dificultats per a relacionar-se.
“ Jo crec que és millor, col·lectives (...) o sigui (...) quan ja coneixes el mentorat fer col·lectiu perquè jo
notava que quan jo anava a les col·lectives la meva nena que a lo millor al cole podria tenir
problemes de relació, o que això m'havien dit a mi, jo la veia molt bé i veia que s'ho passava molt bé
i que intentava fer molts amics. Jo quan anava a les trobades conjuntes veia l'evolució que havia fet
la meva nena, saps? Jo crec que això és de les coses més positives.” (E16)

Les persones entrevistades expliquen que aquestes trobades grupals no s’organitzen des de
Servei Solidari, sinó que són els/les propis/es mentors/es que s’organitzen entre ells per durles a terme. En aquest sentit, es proposa que Servei Solidari pugui incidir en la gestió
d’aquestes trobades per tal que no només s’agrupin aquells/es mentors/es que es coneixen
prèviament, sinó que les trobades siguin per a totes les parelles que vulguin assistir-hi.
En aquest sentit es recomana tenir en compte el moment en què es duen a terme aquestes
trobades grupals, doncs els entrevistats consideren que si aquestes trobades es convoquen
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al principi de la mentoria podrien afectar negativament les dinàmiques relacionals de
cada parella, ja que mentora i mentorada requereixen d’un temps per conèixer-se i interactuar.
Per aquest motiu, se sosté que aquestes trobades haurien d’organitzar-se un cop s’ha treballat
el vincle mentor/a-alumne/a, evitant, així, que es generin subgrups entre les persones que ja es
coneixien d’abans del projecte.
“Jo crec que respecte les trobades conjuntes hauria de passar un cert temps perquè mentorat i
mentor es comencin a conèixer, perquè jo em vaig trobar en la situació que a la trobada grupal la
meva nena anava a la classe amb una altra nena, i llavors es van ajuntar les dues i s'oblidaven de la
resta del grup. Ja no de nosaltres les mentores sinó de la resta de nens, llavors jo crec que també cal
(...) no sé, aprofundir una mica amb el vincle alumne-mentor abans de trobar-se amb altres
parelles.” (E16)

Un altre aspecte en relació a les dinàmiques que es generen en les trobades grupals és que, en
ocasions, aquestes trobades suposen no tenir un espai d’intimitat entre l’alumne/a i el/la
mentor/a. Aquesta falta d’intimitat per poder compartir inquietuds i preocupacions amb el
mentor/a, pot ser viscuda com a negativa, ja que en alguns casos és un moment molt esperat
de la setmana amb un valor personal i relacional que no es pot experimentar quan la trobada és
grupal.
En síntesi, les trobades grupals són considerades un enriquiment pels joves mentorats,
raó per la qual es manifesta que haurien d’organitzar-se més trobades entre parelles i en les
que Servei Solidari tingués un paper actiu en la seva gestió. Igualment, s’explica que aquestes
trobades no poden substituir les sortides ‘en parella’ ja que la clau del programa radica en el
vincle que es forja entre l’alumne i el/la mentor/a.
En termes generals es valora positivament l’ampli ventall d’activitats que es fan durant
aquestes trobades setmanals, sobretot perquè es tracta d’iniciatives força diferents de les que
els i les adolescents acostumen a dur a terme en el seu temps lliure. Com s’exposarà amb
major detall, el ventall d’activitats realitzades en el marc del projecte Rossinyol els permet
conèixer llocs i persones noves, que difícilment coneixerien en cas de no haver participat en
el projecte.
Per últim, es valora positivament el paper que Rossinyol juga a l’hora de ressignificar la noció
de temps lliure entre els i les joves. Així, el programa posa en coneixement dels i les joves un
conjunt d’activitats d’oci, espais on anar, coses per fer, etc. que desencadenen una modificació
en la concepció del ‘temps lliure’ entre els i les mentorades. Les activitats que es van
desenvolupant ajuden a què el/la jove ampliï l’univers de ‘coses que es poden fer’ durant el
temps lliure. Així, mentre abans del programa l’ús del temps lliure podia reduir-se a ‘estar a
casa’, ‘estar al parc’, etc. un cop transcorregut el programa, emergeixen un ventall d’activitats a
les quals poden accedir, que les persones mentorades incorporen al seu imaginari i en les
seves formes d’ús del temps lliure.

Activitats d’oci i activitats socioculturals
Pel que fa a les activitats d’oci, la més citada i amb una valoració més positiva és la sortida al
Tibidabo. Altres activitats com anar al Maremàgnum o anar a jugar una partida al làsertag, anar
als laberints d’horta o preparar creps o pastissos a casa el/la mentor/a o el/la alumne/a, també
es valoren molt positivament. Totes aquestes activitats, es valoren positivament perquè
impliquen una desconnexió del seu dia a dia, de la realitat acadèmica i estan centrades en la
diversió i l’entreteniment del jove.
El conjunt de persones entrevistades coincideix en assenyalar com a positiu el fet que el
programa Rossinyol cobreixi el cost que té accedir a aquestes activitats, doncs les
persones mentorades, que generalment provenen d’entorns socioeconòmics desafavorits,
accedeixen a la possibilitat de gaudir d’aquestes activitats.
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Durant les trobades setmanals també es duen a terme activitats que no suposen cap cost (o en
tot cas un cost molt baix), com desplaçar-se a espais públics, parcs, jardins, etc. de la ciutat,
que poden ser igualment enriquidores pels adolescents. Aquesta modalitat d’activitats permet
ressiginificar l’oci i mostrar als i les mentorades indrets i espais de la ciutat que desconeixien.
“A los lugares a los que fuimos nosotras no gastábamos dinero casi, porque íbamos parques y como
a las dos nos gustaban más o menos las mismas cosas, pues un día quedamos en un parque de Ciutat
Vella a tocar la guitarra, otro día dibujamos en una plaza (…) comprábamos una bebida y ya está.”
(E8)

El projecte també vol apropar als i les alumnes a la oferta sociocultural de la ciutat de
Barcelona, que no acostuma a estar present en l’imaginari de temps lliure dels i les alumnes.
En aquest cas, les valoracions no són tan homogènies com en el de les activitats d’oci. D’una
banda, es posa en valor el fet de que el projecte ressignifiqui el concepte de lleure i doni
cabuda a les activitats socioculturals incidint en els imaginaris del lleure dels joves i de les seves
famílies, en tant que s’incorporen les activitats socioculturals - anar al teatre o a un museu –
com a recurs de lleure pels i les joves.
“E: Vale, ¿y qué es lo que destacáis que sea más positivo del proyecto?
P2: Pues a los sitios culturales que ha ido. Es que yo siempre pues la llevo a la Rambla, o al
Maremágnum pero ella la ha llevado a sitios más culturales.” (E12)

Altres veus, en canvi, sostenen que les activitats socioculturals com les visites als museus no
aconsegueixen aquesta ressingficació, sinó que per la majoria de joves s’han considerat
avorrides i de poc interès. Es recomana, doncs, revisar la manera com s’estan duent a terme
aquestes activitats socioculturals, per tal de determinar si les diferents maneres de fer dels/les
mentors/es, tenen un impacte en les valoracions dels alumnes.

La visita a la Universitat
En el transcurs de les entrevistes també es fa referència a la visita a la Universitat. Aquesta és
una activitat obligatòria.
En termes generals, s’explica que visitar la universitat on està estudiant el/la mentora
contribueix a atenuar la desconeixença i la distància que els adolescents solen mantenir-hi.
Així, l’imaginari que tenen els i les alumnes sobre la universitat es veu desmuntat per la realitat
que viuen quan la visiten, ja que els agrada l’ambient i fa que en la majoria de casos vulguin
accedir-hi en un futur.
Per aquest motiu, algunes persones entrevistades aconsellen que la visita a la universitat deixi
de ser opcional ja que és vista com a imprescindible per donar resposta als objectius del
projecte.

La tria de les activitats
Quan s’indaga sobre el sistema emprat per escollir les activitats que es duran a terme cada
setmana emergeixen dues grans estratègies. Algunes parelles opten per establir un Planning o
calendari general de les activitats que es faran durant el procés. En altres casos es fa una
planificació setmana a setmana.
“A mí me gustaron todas las actividades bastante, porque cuando nos conocimos, digamos los
primeros días, compramos una libreta que nos gustó a las dos, que vimos en una tienda, y dijimos,
pues aquí vamos a apuntar todas las cosas que queremos hacer. Y cada día miramos y vamos a ver
que nos apetece hacer hoy. Todas las cosas que pusimos eran ideas que dábamos nosotras que nos
gustaría hacer.” (E12)

Tant si es fa servir una o altra estratègia, hi ha acord, en la majoria de parelles, en donar espai
a l’adolescent per tal que fos ell/ella qui proposés i decidís on i què fer.
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També són reiterats els relats que mostren que a l’inici de la mentoria és força habitual que la
persona mentorada tendeixi a no tenir gaire propostes, motiu pel qual és el/la mentor/a qui ha
de tenir la iniciativa. A mida que avança el projecte i l’alumne/a va guanyant confiança, va
prenent la iniciativa i comença a fer més propostes d’activitats.
Per últim, les persones entrevistades reflexionen al voltant de la proporció entre les activitats
d’oci i les activitats socioculturals que desenvolupa cada parella. El més habitual és que els i les
joves tendeixin a fer més propostes d’oci que no pas socioculturals. Per aquest motiu,
normalment les activitats com visitar un museu, anar al teatre o a una exposició solen ser
propostes que provenen dels/les mentors/es.
Tenint això en compte, algunes persones suggereixen que el programa hauria de vetllar per
mantenir un relatiu equilibri entre les activitats d’oci i les activitats culturals que es duen a
terme al llarg de la mentoria, per tal que en tots els casos es proporcioni als joves un ventall
ampli i variat d’activitats.

3.3.3. La festa final
La festa final, valorada com a lúdica i emotiva, és la cloenda del projecte. En aquesta es
convida a que hi participin tots els agents implicats al projecte, des de les referents educatives
dels Districtes adherits al projecte, fins a les escoles i les parelles d’alumnes i mentors/es,
passant evidentment per l’equip de Servei Solidari.
“L’últim dia es fan activitats en la que mentors i mentorats, i expliquen la seva experiència a través
d’un power point amb fotos. Normalment tots han fet molt vincle i la gent explica “quan el vaig
conèixer no teníem res en comú,” no? I ara pues(...) per exemple recordo un any, al nostre centre hi
havia una noia pakistanesa que a la festa final va venir tota la seva família i la de la mentora perquè
havien fet molt vincle, fins i tot havien anat els uns a casa dels altres.” (E9)

La participació de tots aquests agents és considerada com a positiva perquè implica un
reconeixement al projecte i al treball realitzat per les parelles. Aquest reconeixement s’ha
relacionat directament amb un augment de l’autoestima dels i les joves, ja que es posa en valor
l’experiència viscuda i els aprenentatges que se’n deriven.
El fet que cada parella tingui un espai per poder compartir amb la resta la seva experiència es
valora molt positivament i es viscuda amb força emotivitat. Es creu també que aquest acte
suposa un tancament de projecte que facilita el procés del dol dels i les joves. En aquest
sentit, les persones entrevistades formulen algunes propostes que es considera que podrien
contribuir positivament en el procés del dol:
a) Atorgar un obsequi als nens i nenes.
b) Atorgar una xapa amb una icona del Rossinyol.
c) Fer-los un àlbum de fotos sobre seva experiència en el projecte.

Un altra proposta que ha sorgit en diverses entrevistes consisteix en poder aprofitar el potencial
que té la festa final, en tant que és un moment on es fa un recorregut per tot el projecte i que
hi participen tots els agents implicats, per fer una avaluació del mateix.

3.3.4. Propostes i recomanacions (en relació a les trobades)
Es recullen diversos aspectes potencials a ser millorats en futures edicions, principalment
relacionats amb la falta de temps i els recursos destinats a les activitats setmanals.
Manca de temps
En relació a la falta de temps, s’han fet valoracions, d’una banda al voltant de les hores
previstes per les trobades setmanals, i de l’altra, en relació a la disponibilitat i compatibilitat
horària de mentor/a i l’alumne/a.
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Des de Servei Solidari s’estipula que les trobades setmanals entre alumnes i mentors/es han de
tenir una durada aproximada de 3 hores. Respecte aquesta organització horària s’han
identificat opinions que manifesten que algunes activitats, ja sigui per la seva ubicació o pel
temps que es necessita per portar-les a terme, no poden realitzar-se en 3 hores. Igualment, es
proposa poder ampliar els dies de trobada entre alumnes i mentors/es, manifestant que les
trobades els aporten un enriquiment tant emocional com a nivell de coneixença de nous llocs i
activitats, de manera que els agradaria poder-ne gaudir durant més temps.
D’altra banda, algunes persones entrevistades assenyalen que una de les dificultats al voltant
a les trobades entre alumnes i mentores és poder quadrar-se les agendes. En alguns casos,
la incompatibilitat horària ha provocat que hi hagi setmanes en les que el/la alumne/a i el/la
mentor/a no s’hagin pogut trobar.
En aquesta sentit, sol succeir que el/la mentor/a avisa el mateix dia que no podrà venir,
suposant un impacte negatiu en l’alumne/a. Aquesta situació es valora molt negativament ja que
l’alumne està esperant el moment de la setmana per trobar-se amb el/la mentor/a i si aquesta
trobada no es pot dur a terme – i encara més si és de forma reiterada – pot afectar-lo
personalment i emocionalment.
“Quan es fa la selecció dels mentors i mentores, s’insisteix molt en que siguin lleials. Que no faltin,
perquè sinó és molt frustrant per aquests nens i nenes que posen moltes expectatives en aquest
vincle, i quedar-se sense els desmotiva i els frustra moltíssim.”(E2)

Manca de diners
Servei solidari disposa d’un pressupost preestablert a l’inici del projecte per tal de cobrir les
despeses que se’n deriven. Són els/les mentors/es qui reben i gestionen aquests “diners de
butxaca” durant la mentoria, aspecte que es valora positivament ja que es percep com una
aposta i una confiança envers ells, que els suposa un aprenentatge relacionat amb la gestió
d’aquesta bossa.
La majoria de les entrevistades coincideixen en què la quantitat de diners és insuficient per a
dur a terme totes les activitats setmanals previstes en la mentoria.

3.3.5. La continuïtat del Programa
Un cop finalitzat el curs escolar i celebrada la festa final, el projecte queda tancat i no preveu
cap altra continuïtat. Malgrat això, en molts casos el vincle acostuma a sostenir-se en el
temps amb major o menor intensitat, més enllà de la festa final.
En línies generals, les persones que manifesten no haver mantingut contacte després del
projecte sostenen que es deu, o bé a què durant el projecte no van teixir un vincle fort amb
l’alumne/a, bé a què consideren que la relació anava lligada al projecte i que en el moment que
aquest s’acaba cal clausurar, així mateix, el vincle.
D’alta banda, les experiències recollides al voltant de la continuïtat del vincle alumne/a mentor/a mostren un ampli ventall de possibilitats, molt lligades a les particularitats de cada
parella, però posant l’èmfasi totes elles en la importància i el valor d’haver mantingut el
contacte.
“E: ¿Seguís quedando con el mentor o la mentora?
P3: Yo es que cuando acabó el proyecto seguí quedando con ella. Y fui a su pueblo en verano.
P1: Pues yo con mi mentora aún me hablo y cuando tengo dudas en las asignaturas pues me ayuda y
quedamos para que me ayude un poco.” (E6)
“ Si me voy a ir a vivir con ella a los 18!!” (E8)
“Jo vaig tenir una relació molt bona amb la mentora i segueixo tenint una relació molt bona amb
ella. Vaig tenir molta confiança i vaig connectar molt amb ella des del primer moment.” (E4)
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Es destaquen els següents elements comuns dels relats de les entrevistades al voltant de la
continuïtat (o no) del vincle entre alumne/a i mentor/a:

El paper de les xarxes socials
Les entrevistades fan al·lusió a les xarxes socials com a canal de comunicació entre alumna/e i
mentor/a un cop acabat el projecte. En aquest sentit, són recurrents les experiències en les que
es manté la relació gràcies a una comunicació fonamentalment virtual. Les trobades
esdevenen molt puntuals, però les xarxes socials permeten mantenir el vincle sense necessitat
de quadrar agendes. La relació si més no, va perdent intensitat amb el temps. Així, són
recurrents les entrevistades que expliquen que tot i haver passat el temps i potser no haver
parlat durant mesos, se segueixen felicitant els aniversaris i les festes de Nadal. La relació via
xarxes socials també es valora positivament en tant que permet a l’adolescent seguir consultant
amb el/la mentor/a els dubtes que puguin sorgir-li en relació a aspectes personals o acadèmics.

L’edat de les participants
Segons les entrevistades, l’edat dels i les joves participants és un altre dels aspectes que està
influint en la continuïtat de la relació entre alumnes i mentor/es. Es considera que per a les
parelles en què l’alumne/a té entre 10 i 12 anys és més difícil garantir la continuïtat de la
relació.
Els entrevistats al·leguen diversos motius: en primer lloc, que en aquesta franja d’edat hi ha
alumnes que no disposen de canals de comunicació propis, com són el mòbil o les xarxes
socials. En segon lloc, es percep que els alumnes més petits tenen més dificultats per
considerar el vincle amb el/la mentor/a com una potencial amistat a llarg termini, atesa la
diferència d’edat.

El temps transcorregut des que ha finalitzat el programa
Un conjunt d’explicacions sosté que el principal element que fa que el vincle es debiliti o s’acabi
entre alumnes i mentores és el pas del temps. Es posa de manifest que com en qualsevol altre
relació, si a mesura que va transcorrent el temps no es manté el contacte periòdicament,
cada vegada la distancia és més gran i la relació pot acabar desapareixent. Tot i així, es
coincideix en què aquesta progressiva desaparició de les relacions es viu, malgrat tot, amb
naturalitat, i sempre se’n guarda un record positiu.
“Jo amb la meva nena hi va haver molt vincle, amb les famílies fins i tot. Al acabar el projecte la seva
família em va convida a la seva comunió. Però va passar l'estiu i es va refredar molt la cosa, i de fet
vam estar un any sense parlar i jo li enviava missatges per l'Instagram i pel Facebook, però no em
contestava de cap manera, però és que ni tan sols els llegia, i jo deia però s'ha enfadat o no sé, és que
no entenia res. Al final vaig escriure-li a la seva mare directament i em va passar el seu telèfon i em
va dir que havia estat castigada sense internet. Vam parlar i em va respondre amb carinyo i
s'enrecordava molt de mi i això o sigui que vulguis o no et tenen allà però com que ha passat el
temps i ja no és algo que sigui semi-imposat pues (...) ja no es el mateix, saps? A més a més, com que
era petita (...)” (E16)

També es considera rellevant esmentar que alguns/es mentorats/es han manifestat voler ser
mentors/es quan siguin universitaris/es, la qual cosa té un doble valor: el fet que vulguin
anar a la universitat i el fet que el rol del/la mentor/a els hagi semblat suficientment rellevant
com per a replicar-lo.
“P1: Yo solo sé que cuando vaya a la Universidad quiero hacer Rossinyol.
E: ¿Te gustaría ser mentora en un futuro?
P1: Sí, he estado a un lado, pues ahora en el otro.
E: ¿sí? ¿Os gustaría a todas?
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P3: sí, a mí sí
P2: si
P6: si
P4: si
P5: si
P2: Sí porque fue una experiencia bonita y me gustaría vivirla del otro lado, ya que lo has vivido
como niño(…) luego como adulto, bueno como el universitario(…) no sé, ver la experiencia del otro
lado y saber cómo se sintió mi mentora(…)
P1: y como dar ejemplo a otro, para que otros niños y niñas tengan la misma experiencia.
P4: sí, es que es muy divertido, y yo quisiera que (…) no sé, buscar a un niño y que sienta lo mismo
que yo, ¿sabes?, en plan (…)
E: ¿y qué sientes?
P4: pues que pueda verse conmigo, que estemos allí de buen rollo (…) que (…) ojalá le sea útil.” (E6)

Finalment, es recullen propostes relatives a impulsar algun tipus d’estratègia per tal de no
perdre la riquesa del capital humà generat com a fruit de cada edició del projecte. Una opció
que es contempla com a positiva seria realitzar trobades anuals amb els/les mentors/es de totes
les edicions, amb l’objectiu de comptar amb un espai on compartir reflexions, experiències,
eines i projectes, i on poder enxarxar-se.

Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

3.4. Fase 4: El seguiment
“És imprescindible que hi hagi una persona que s’encarregui de la gestió i que faci el seguiment del
projecte perquè la mentoria funcioni.” (E2)

El seguiment, així com la selecció, és considerat una de les actuacions clau per a garantir
l’assoliment dels objectius del projecte. Així, en aquest capítol es farà un recull de les
valoracions que giren al voltant del seguiment per a cadascun dels agents participants al
projecte: alumnes (8.1), mentors/es (8.2), escoles (8.3), família ( 8.4) i universitat (8.5).

3.4.1. Alumnes
En el cas de l’alumnat, les entrevistades afirmen que el paper de l’escola és clau, atès que
cada escola adherida al projecte ha de comptar amb una persona de referència que se’n faci
càrrec. És per aquest motiu que aquesta figura de referència es valora com a imprescindible.
En relació al funcionament de la figura de referència a les escoles emergeix un conjunt
d’opinions que sostenen que en la major part dels centres la persona de referència centralitza
tot el projecte, fet que produeix que tingui un sentiment de soledat i poc suport per part de la
resta del claustre. En aquest sentit es proposa dur a terme estratègies per implicar al
professorat, amb l’objectiu de descentralitzar la feina que es deriva del projecte i així poder fer
un seguiment més ric i acurat a l’alumnat participant sense sobrecarregar a la persona de
referència del centre educatiu.
Un altre aspecte que es comenta en relació a la figura de referència és que la majoria dels i les
alumnes entrevistats manifesten no saber a qui s’han de dirigir si tenen alguna incidència
durant el projecte. Aquesta desconeixença, pot explicar-se perquè el projecte es materialitza
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fora de l’escola i quan l’escola no fa un seguiment regular, pot donar-se la situació que
l’alumna/e desconegui qui és la persona de referència. Tot i així, hi ha persones que expressen
que encara que no se’ls ha comunicat a l’inici del projecte qui era la figura de referència, en cas
de que hi hagués algun incident, s’adreçarien a la persona que els va proposar participar al
projecte o a algun professor/a amb qui tinguin confiança.
En relació a com es fa el seguiment des de les escoles emergeixen dues grans qüestions. La
primera en relació al format i les eines que s’utilitzen per a dur-lo a terme, i la segona, referent a
la temporalitat i la intensitat amb la que es realitza.
“P1: Jo els vaig preguntant pels passadissos, allò de com et va, si heu quedat, què has fet aquesta
setmana (...) Però moltes vegades com que alguns no els conec perquè no els tinc a classe (...) però
com que sé quins són els hi pregunto d’una manera molt informal.
P2: Jo per exemple, una de les que jo tenia, al final de curs, com que jo era la seva professora d’anglès
i a final de curs havíem de fer una presentació, aquesta nena va fer una presentació del Rossinyol
amb tot el que havia fet. Però no és un seguiment oficial.” (E10)

Les entrevistades expressen que el seguiment que es fa des de l’escola és molt informal i la
seva sistematització varia en funció de la relació que té la persona de referència de l’escola
amb cada alumne/a en qüestió.
Quan la persona de referència és la tutora de l’alumne en qüestió, se’n facilita el seguiment, ja
que s’aprofiten els espais de tutoria. El fet de comptar amb un temps i un espai específic permet
realitzar un seguiment més acurat del procés de mentoria per cadascun dels i les alumnes.
Quan la persona de referència del projecte manté una relació amb el/la mentorat/da de
professor/a d’alguna de les matèries, el seguiment acostumar a ser menys regular.
Generalment es limita a una trobada informal a l’inici o al final d’aquestes classes, per a
comentar com està anant el projecte en termes generals i si s’està donant alguna incidència.
S’explica que en algunes ocasions s’han aprofitat els propis treballs de les assignatures
dirigides per la persona de referència del projecte per a treballar aspectes de Rossinyol. Es
considera que aquests casos permeten aprofundir en el seguiment de l’alumne/a i el fet que
aquest es materialitzi en forma de presentació oral per a la resta de la classe, es considera un
valor afegit, ja que se sosté que permet que el grup-classe de l'alumnat participant sigui
permeable al projecte.
“Per exemple, una a una de les alumnes que participava al projecte l’any passat jo la tenia a la
classe d’anglès. Aprofitant que els alumnes havien de fer una presentació a classe, aquesta nena va
presentar el projecte Rossinyol. No era un seguiment oficial, però va servir perquè jo sàpigues com li
estava anant.” (E10)

Per últim, es donen casos en què la persona de referència no té una relació directa amb
l’alumne/a. En aquestes situacions, el fet de no compartir espais de forma establerta, fa que
s’hagin de trobar moments addicionals, com poden ser les hores del pati o els passadissos
entre canvi de classes. Aquesta modalitat es considera la menys desitjable ja que suposa un
seguiment molt més superficial i pot provocar que no es detectin totes les necessitats que
es deriven del projecte, de manera que no es realitzi l’acompanyament esperat per part de
l’escola. Igualment, s’ha considerat un obstacle la manca de confiança que es dóna en
aquestes ocasions entre alumne i persona de referència.
En relació a la intensitat del seguiment, es detecten dos aspectes. En primer lloc, el seguiment
perd intensitat a mesura que avança el curs, independentment de la vinculació entre
l’alumne/a i la persona de referència. En ocasions, això produeix un impacte negatiu en
l’alumne/a, ja que pot suposar que no s’estiguin detectant necessitats o incidències. A tall
d’exemple, una alumna que va estar dos mesos sense veure’s amb la seva mentora i l’escola
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no es va assabentar de la situació per diversos motius, entre els quals es van esmentar una
manca de seguiment i una desconeixença per part de l’alumna sobre a qui s’havia d’adreçar.
En segon lloc, es posa en valor l’atenció específica i continuada que es fa des de l’escola a
l’alumnat que ha tingut dificultats per accedir al projecte per qüestions familiars, com s’ha
explicat al capítol de selecció dels i les alumnes. En aquests casos, les entrevistades valoren
positivament que es porti a terme aquest acompanyament més individualitzat per tal de donar
suport i confiança a la persona en qüestió.
Així, independentment de la relació i el format de seguiment, en cas que es detecti alguna
incidència, l’escola s’ha de posar en contacte amb Servei Solidari, i amb el mentor/a si s’escau,
per tal de realitzar-ne una gestió coordinada. De manera general, la coordinació entre els
centres i Servei Solidari es valora com adequada; no obstant, les valoracions més positives
respecte les coordinacions es deriven d’aquelles escoles percebudes com a més implicades,
doncs es sosté que en aquests casos la gestió és realitza de manera més eficaç i eficient.
Finalment, a partir de les experiències recollides a les entrevistes, apareixen agents que tot i
no estar vinculats directament al projecte, com és el cas d’un casal de barri, desenvolupen
una funció de seguiment.
“E: ¿Desde la escuela os preguntaban sobre las quedadas?
P2: sí, y los del casal también.
E: ¿Los del casal? ¿Los del casal quiénes son? ¿Son de la escuela?
P2: No son de la escuela, pero como yo iba al casal y los lunes no podía, les tenía que decir que
estaba con el mentor, y por eso (…)
E: vale vale vale (…)
P2: Y ellos cada día me preguntaban donde fuiste y como ha ido (…)” (E16)

3.4.2. Mentors/es
En relació al seguiment que es fa als mentors/es, les entrevistades sostenen que tot i que els
mentors i mentores passen per la formació inicial en la que es fa una contextualització i es
donen pinzellades per a poder desenvolupar amb èxit la mentoria, no és fins el moment que es
troben cara a cara amb els i les adolescents que sorgeixen dubtes i dificultats. Les opinions
recollides apunten que és en el moment en el que sorgeixen aquests conflictes quan s’ha
de fer un acompanyament als/les mentors/es des de l’entitat.
“La realitat és que el mentor moltes vegades no estava preparat per assumir el perfil dels nanos ni
les dinàmiques i informacions del propi context. Evidentment nosaltres no hem de treballar en
transformar la família i l’entorn, perquè no és la tasca. Llavors, el que passava normalment era que
quan hi havia una situació d’aquestes, ens comunicàvem, i llavors nosaltres el que fèiem era gestió
via centre escola. Aquests aspectes generaven conflicte en el mentor. Per tant, el que havíem de fer és
oferir eines o(...) un suport com acompanyants que no necessàriament ha de ser via formació, sinó
via seguiment.” ( E17)

Aquest acompanyament es materialitza en un seguiment al llarg del projecte alternant
modalitat individual i la col·lectiva, ambdues a càrrec de Servei Solidari.

la

Seguiment individual
Es donen diferents accions pel que fa el seguiment que fa Servei Solidari amb els/les
mentors/es forma individualitzada: (1) Sessions individuals obligatòries, (2) Seguiment online
setmanal i (3) possibilitat de contactar amb Servei Solidari en qualsevol moment.
“A l’inici del projecte només hi havien 6 parelles, per tant fer el seguiment era molt més fàcil i es feia
a través de e-mails i trucades. Però a mida que ha anat creixent el projecte s’han establert
mecanismes per fer el seguiment. Hi ha dos tipus de seguiment, un quantitatiu (si s’han trobat o no i
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a quin lloc han anat) i un qualitatiu que es fa a través del correu electrònic on s’explica com ha anat
la sessió o ara últimament s’està utilitzant el Google Drive” (E1)

-

Sessions individuals

Servei Solidari té preestablertes tres sessions individuals al llarg del projecte amb cadascun
dels/les mentors/es. Tal i com s’explica, aquestes són obligatòries i tenen l’objectiu que el/la
mentor/a pugui compartir com està vivint el procés i amb quines dificultats s’està trobant.
El fet de que hi hagi un espai per treballar a partir de les vivències, necessitats i dificultats
concretes amb les que s’està trobant cadascun dels/les mentor/es, és un aspecte que es valora
molt positivament i que és percep com a fonamental per tal que la mentoria es desenvolupi amb
èxit.
A més, aquestes sessions també s’aprofiten per fer un seguiment de les despeses
econòmiques. En relació a aquest aspecte, s’ha comentat i valorat positivament el fet de que
tot i que el projecte tingui un pressupost fixat, si el/la mentor/a exposa justificadament que el
cost de les activitats realitzades i les pendents poden sobrepassar els total diners de butxaca
que se’ls proporciona, el programa pot ampliar el pressupost per ajustar-lo a les necessitats
exposades.
-

Seguiment online

Després de cada trobada, els universitaris/es han de donar un feedback a Servei Solidari de
com ha anat la trobada: on han anat, que han fet, si hi ha hagut algun conflicte o incidència, si
s’ha resolt i amb quina estratègia, com s’han sentit durant la torbada, etc.
L’eina utilitzada per donar aquest feedback ha anat canviant al llarg dels anys. A les primeres
edicions, s’explica que es feia ús del correu electrònic centralitzat per la coordinadora del
projecte. Les valoracions recollides sobre aquesta metodologia de seguiment són positives però
es reconeix que en aquell moment no va representar cap problema perquè el nombre de
participants adscrits al projecte era més baix.
A mesura que el projecte ha anat avançant i el número de participants s’ha incrementat, fer el
seguiment a partir de correus electrònics ha anat esdevenint insostenible degut a la una gran
càrrega que suposava per la persona coordinadora del projecte. Es va decidir incorporar
Google Drive com a eina per poder gestionar-ho a partir d’una taula Excel on posar la
informació cada setmana amb un resum i una valoració de l’activitat realitzada amb accés obert
a tots els mentors i les mentores.
Respecte l’ús d’aquesta nova eina, han emergit diverses opinions contraposades. Per una
banda es considera que la taula Excel, és complexa i feixuga d’omplir. A la vegada un conjunt
d’opinions expressen que aquesta eina hauria de servir únicament per a que els/les mentors/es
compartissin les possibles incidències que puguin sorgir durant les trobades. Per altra banda
també se’n fa una valoració positiva sostenint que deixar constància setmanalment de com
estan anant les trobades permet:
-

A Servei Solidari i al/la propi/a mentor/a veure al final del projecte l’evolució de cada alumne/a i
parella.
A Servei Solidar fer un seguiment acurat que faciliti la detecció d’incidències o preocupacions
per part de l’alumne.

Per últim, i com a valor afegit respecte l’ús del correu electrònic, es menciona l’accés obert de
l’eina per a totes les mentores, permetent-les poder veure les activitats de les altres
companys i poder agafar-ne idees.
Actualment s’està treballant en una aplicació per smartphone com a eina de seguiment.
L’objectiu és poder facilitar el seguiment per part dels agents implicats (mentors/es i Servei
Solidari) amb un format més amè i entenedor. La intenció és que es redueixi el temps que han
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de dedicar els universitari/es en fer el feedback de la trobada, que sigui més fàcil detectar
incidències i poder contactar amb Servei Solidari.
-

Contacte amb Servei Solidari

Paral·lelament al seguiment preestablert, Servei Solidari posa a disposició altres mecanismes
de contacte i seguiment continuat pels mentors i mentores, amb l’objectiu de poder atendre
dubtes, inquietuds o incidències vinculades al projecte.
Els canals establerts són el correu electrònic o Facebook i en cas d’emergència el telèfon de la
coordinadora. Aquests s’han valorat com a necessaris encara que no se solen fer servir massa,
ja que proporcionen seguretat als/les mentors/es que en qualsevol moment poden posar-se
en contacte amb el programa.
En síntesi, les entrevistades descriuen la comunicació amb Servei Solidari en termes de
fluïdesa i capacitat de resolució a curt termini de les incidències que poden anar sorgint.
-

Gestió de baixes de mentors/es durant el projecte

En relació al seguiment individual i les possibles incidències entre les parelles, un aspecte sobre
el que es fa referència per part de diferents agents implicats al projecte és la manca de
disponibilitat parcial o total del/la mentor/a durant el projecte. Es considera que el
programa no disposa d’eines per donar resposta als casos que el/la mentor/a deixa de tenir
disponibilitat i no pot assistir a les trobades pactades amb l’adolescent. En aquest sentit es
proposa elaborar un protocol d’actuació per gestionar aquests casos i reduir l’impacte negatiu
que suposa en l’alumne/a nivell personal i emocional.

Seguiment grupal: compartir experiències
Pel que fa el seguiment dels/les mentors/es de forma col·lectiva, també s’ha vist modificat per
l’augment de participants del projecte. A l’inici del projecte, tal com es narra a les entrevistes, el
grup de mentors/es era força reduït, fet que facilitava l'organització continuada de trobades de
mentors/es per compartir experiències. Actualment hi ha preestablerta 1 única sessió grupal,
que si més no, es duu a terme en dues dates diferents per a facilitar l’assistència del major
número de mentor/es possible.
Les sessions grupals són espais que s’aprofiten per compartir les experiències viscudes i els
possibles dubtes respecte la mentoria per part de les mentores.
P6: Jo crec que és molt útil la que (…) bueno, jo no sé si ho vau fer els altres , però jo a mitjans de curs
mes o menys vaig fer una trobada que ho vam fer aquí tots els mentors, i llavors cadascú explicava
com li estava anant i llavors també veus possibles situacions que set poden plantejar a tu i com han
sortit i com pots tu també enfocar cap al teu nen.
P4: I a més ens posaven com per grups de (…) crec que eren de (…) com ens estava anant. Per
exemple, si a mi m'estava anant amb el meu nen regulín i a un altre també, ens ficaven junts i llavors
ens donaven unes preguntes, les havíem de respondre i aleshores els altres ens podien ajudar segons
el que dèiem. O sigui era com per grups i (…) va estar guai aquesta perquè era de compartir
P2: Sí, aquesta és la que és més útil de totes. (E16)

Les entrevistades coincideixen en valorar positivament aquestes sessions, emfatitzant el
potencial d’un espai que fomenta el coneixement entre iguals. Es creu que aquestes sessions
donen sentit al projecte i a la vegada seguretat a les universitàries en el seu rol de
mentores. A més, en les darreres edicions s’està treballant per a incorporar a les sessions una
lògica proactiva. Un clar exemple són les col·laboracions en la dinamització de les
sessions per part de les mentores que participen al projecte Rossinyol en qualitat de
participants d’un projecte d’aprenentatge i Servei (APS) coordinat des de la Facultat d’educació
de la UB.
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Aquesta col·laboració es valora positivament per tres motius principalment:
1) Es considera formatiu en si mateix per les estudiants, ja que els permet desenvolupar
competències de disseny i execució de dinàmiques grupals en relació a la gestió emocional i a la
resolució de conflictes.
2) Per a la resta de mentors/es, ofereix una mirada d’autoconeixement que els permet pensar-se
des de la figura d’educadors/es i ser conscients de com estan gestionant l’experiència i com
poden treure’n més profit.
3) També se’n valora la metodologia, doncs són sessions molt dinàmiques i participatives en les
que es posa el focus en l’experiència. Tal i com s’apunta a les entrevistes, el fet que siguin tant
vivencials suposa un aprenentatge significatiu pels mentors/es i manifesten que són
aprenentatges que incorporen en les sessions posteriors amb els seus mentorats/des.

Conseqüentment, una de les propostes més suggerida per les entrevistades, és ampliar les
sessions d’intercanvi d’experiències al llarg del procés. En aquest sentit cal esmentar que
recentment s’ha incorporat el Faceebook, una xarxa social que, més enllà de servir com a eina
de seguiment, serveix com a plataforma online per a què els/les mentors/es puguin compartir
els recursos i les activitats que van executant, amb la lògica de donar i rebre.

Seguiment específic als/les mentors/es UB
Pel que fa el seguiment als mentors i les mentores, cal fer especial esment de la condició de
participació d’aquelles persones que s’adhereixen al projecte Rossinyol a través de la oficina
d’aprenentatge i servei de la Facultat d’educació de la UB.
“Des de l’oficina nosaltres ens encarreguem de posar en contacte els estudiants que tenen ganes de
fer processos APS amb aquestes entitats, i fer el seguiment del mateix. Els hi reconeixem com a
crèdits (de lliure elecció), i per tant hem de garantir que ells fan la reflexió sobre quins
aprenentatges competencials de la facultat d’educació estan adquirint en aquest projecte. Han de
fer un treball autònom reflexiu al voltant de les competències per les que això els hi està formant.”
(E19)

Per a les persones que accedeixen des d’aquesta modalitat, el procés de mentoria no només té
l’objectiu de vincular-se a la comunitat, sinó que té una intencionalitat d’aprenentatge
professional. Per assolir aquest segon objectiu, des de la universitat s’encomana als
estudiants que elaborin unes tasques a més de les pautades des de Servei Solidari. Aquestes
tasques giren al voltant de l’elaboració d’un diari de camp mensual on han de, per una banda,
narrar i fer una valoració de les accions que fan al llarg de la mentoria, i per altra, anar
resolent incidents crítics, que suposen resoldre de forma justificada situacions complicades.
Aquest diari, tal i com s’explica, té un caràcter viu, en tant que pot fer-se i refer-se al llarg de tot
el curs a partir dels aprenentatges que es van adquirint.
A més, amb la mateixa lògica del propi projecte, es fan tutories compartides. En aquestes
tutories es posa el focus en les experiències i els aprenentatges que els i les estudiants han
viscut i assolit a partir del projecte, els quals es posen en diàleg amb la teoria apresa a les aules
universitàries.
Les entrevistades valoren positivament aquesta modalitat de participació, sostenint que el doble
treball i alhora doble seguiment (per part de Servei Solidari i de la Universitat), suposen un
major impacte en les capacitats professionalitzadores de l’estudiant universitari/a. Aquest
impacte es percep sobretot en el desenvolupament del sentit autocrític, l’adquisició d’estratègies
de resolució de conflictes i en el fet de vincular teoria i pràctica.

3.4.3. Escoles
El següent apartat fa referència al seguiment que realitzen les escoles amb els diferents
agents: en primer lloc, el seguiment a nivell intern; en segon lloc, el seguiment que es du a
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terme des de Districte; i finalment, el seguiment a les famílies. S’inclou, al final, un darrera
apartat referent a la relació entre escoles i mentors/es, que recull diverses reflexions relatives a
l’existència o no d’aquest vincle i propostes per a potenciar-lo.

Seguiment a nivell intern
En relació a la gestió i la coordinació del projecte des de l’escola, s’han descrit tres models
diferents de treball, cadascun d’ells amb un impacte diferent en la gestió i el seguiment del
projecte:
1) Centres escolars que només tenen una figura de referència (encarregada de tot).
Com s’ha comentat, en la majoria d’escoles adherides el projecte, les funcions i responsabilitats
que es deriven del projecte solen recaure en una sola persona. Centralitzar el seguiment pot
generar sobrecarrega de feina per la persona que l’assumeix, la qual cosa pot implica que no
pugui dedicar el suficient temps a cadascun dels alumnes i les famílies participants. Aquest
fet pot posar en risc el correcte desenvolupament del projecte. Per aquesta raó, les
entrevistades coincideixen en valorar aquest model de forma negativa.
2) Centres escolars en què hi ha una figura de referència amb suport pel claustre.
Es valora positivament el fet que la figura de referència de l’escola tingui suport d’altres
persones del claustre, que acostumen a ser les tutores dels alumnes participants. Aquesta
situació suposa un enriquiment en tant que genera major informació sobre l’alumne i
reverteix en una atenció més acurada dins de l’aula i un millor seguiment del projecte.
3) Centres escolars amb implicació de la persona de referència, del claustre i de les
famílies.
Aquest últim model és considerat, per part de les entrevistades, com a desitjable però molt
difícil d’aconseguir. S’ha començat a implementar en dues escoles com a prova pilot, amb la
intenció que el projecte Rossinyol es pugui articular dins de la lògica del treball en xarxa de les
escoles i les famílies, a partir de la participació d’aquestes de de l’AMPA.

Seguiment per part de Districte
El seguiment del projecte a nivell d’escola en els seus inicis era responsabilitat de Servei
Solidari com a entitat coordinadora del projecte, però des de fa dues edicions, el seguiment es
duu a terme des de Districte. Es considera que no s’ha fet un traspàs adequat entre Servei
Solidari i les referents educatives de Districte, la qual cosa ha suposat un desconeixement
respecte el programa i les tasques que s’han de desenvolupar des de Districte, i una
conseqüent manca d’implicació.
“Jo el que volia dir és que, probablement, per part nostra ens ha faltat una certa pedagogia amb els
instituts. Probablement ens ha faltat una mica – a part de parlar amb el director, amb la tutora de
torn o amb la TIS de torn – ens ha faltat una mica de donar-li el tractament a l'institut de dir: aquest
projecte és no curricular però està formant part del disseny del centre, perquè aquest és el
compromís amb el que heu agafat i els vostres alumnes intervenen i posem les famílies en dansa etc,.
Penso que ens ha faltat una miqueta i de fer una mica un seguiment, perquè és que sinó pot passar
el que esteu dient, que la tutora X diu: oh, és que em torbo sola. Segurament nosaltres hem
contribuït a aquesta sensació de soledat.” (E17)

És important tenir en compte que de la percepció del projecte i la comunicació que se’n faci en
depèn la implicació del professorat en la seva implementació. Per tant, és imprescindible el
paper de les referents educatives a l’hora de transmetre a les escoles el valor del projecte i el
marc d’oportunitats que els pot aportar com a centre.
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Seguiment a les famílies
El seguiment amb les famílies dels mentorats i mentorades també corre a càrrec de l’escola.
Les entrevistades comparteixen les dificultats d’accés a les famílies i les barreres que es
troben per implicar-les en les dinàmiques escolars. Durant les entrevistes hi ha dos
elements que emergeixen per tal d’explicar aquesta falta de vinculació amb les famílies. En
primer lloc, es fa referència a la incompatibilitat horària entre els pares i les mares i l’horari
escolar. En segon lloc, s’esmenta la barrera idiomàtica per a moltes de les famílies adherides
al projecte. Per aquests motius es comenta que el seguiment que es fa des de l’escola amb les
famílies és molt reduït, sovint inexistent.
Cal destacar però, que les famílies entrevistades valoren positivament la relació que tenen amb
l’escola i manifesten que no creuen necessari un seguiment més sistemàtic. Valoren
positivament el fet que l’escola, a l’inici del projecte, es mostri oberta així com la seva
predisposició a resoldre’ls dubtes, preocupacions o inquietuds.
S’apunta també que, en ocasions, la manca de temps de la persona de referència, sobretot
en aquells casos que el projecte està centralitzat en una sola persona, dificulta encara més el
seguiment a les famílies des de l’escola. Així, es proposa traspassar el seguiment de les
famílies a Servei Solidari. En contraposició, però, es creu que si l’accés a les famílies és
complicat per a les escoles, els professionals de Serveis Solidaria es trobarien amb encara més
barreres a l’hora d’accedir-hi i treballar amb elles. Per tots aquests motius, les entrevistades
coincideixen en que el treball amb la família és un dels grans reptes que té el projecte,
doncs estan convençudes que la incorporació de les opinions i valoracions d’aquestes enriquiria
substancialment el projecte.
Les entrevistades dibuixen les següents propostes amb l’objectiu de millorar el seguiment a les
famílies: la que té més quòrum consisteix en aprofitar l’espai ja preestablert de tutories amb les
famílies; una altra opció seria aprofitar la festa final del projecte; finalment, en el cas que les
anteriors no resultin possibles, es proposa posar-se en contacte amb la família via telefònica.
Totes tenen en comú l’aposta per un seguiment de caire informal, per tal de garantir que les
famílies se sentin còmodes.
“A meitat de recorregut a lo millor generar un espai que generi una certa relació amb el projecte i
que sigui lúdica, no?, que no sigui una cosa que les famílies han d'anar allà, escoltar un informe o tal,
sinó a generar un espai com de (…) a lo millor per què no de preguntar-les «què us sembla el
projecte?, veieu que tal…?» però que hi hagi cafè, una cosa senzilla que a lo millor permet avaluar el
projecte des d'una vessant qualitativa però des de la mirada de les famílies i que a lo millor si hi ha
una família que està passant, doncs potser això li pot activar en algo i pot generar també (…) no sé,
eh?, s'hauria de mirar bé, però crec que s'hauria de pensar en tot l'itinerari del projecte que
incorporés una mica més les famílies, i crec que lo millor és donar-los-hi un espai propi.” (E17)

Relació entre escoles i mentors/es
Les persones de referència de les escoles i els mentors i mentores es coneixen a la festa
inicial. Més enllà d’aquest primer moment de contacte, les entrevistades coincideixen en
considerar aquesta relació com a pràcticament inexistent, de manera que no se li fa cap tipus
de seguiment. Es considera si més no, una relació a explotar. I és que, malgrat el poc contacte
establert entre ambdós agents, són recurrents les al·lusions dels mentors/es de la figura de
referència de l’escola. En els pocs casos en que sí que hi ha hagut relació, ha estat, segons
s’exposa, per una actitud proactiva des de la persona de referència a l’escola.
A continuació s’exposen els diferents relats que s’han recollit en relació a aquest vincle entre
mentors/es i escola que es considera pertinent potenciar:
1) Experiències que valoren positivament la relació amb l’escola ja que es van intercanviar els
correus electrònics a la festa inicial amb l’objectiu d’estar en contacte després de cada
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trobada. Això permetia, per una banda, que el tutor/persona de referència del centre estigués al
corrent de com estaven anant les trobades setmanals i poder anar fent una valoració del
seguiment l’alumne en qüestió, i per altra banda, que el/la mentor/a sabés que qualsevol dubte,
incidència o pregunta podia preguntar-li sense problema.
2) Experiències que posen de manifest que al inici es van reunir mentor/a i la persona/es de
referència de l’escola amb l’objectiu de que e/la mentor/a estigués una mica més contextualitzat
respecte la realitat de l’alumne/a en qüestió, però al llarg del projecte no van tenir més contacte
amb el professorat. Tot i que només hi va haver un primer contacte, aquest és valorat molt
positivament, perquè va ajudar als/les mentors/es a situar-se.
3) Experiències en què el professorat de referència de l’escola no va facilitar contacte per poder
comunicar-se via e-mail als/les mentors/es, però se’ls explica que si sorgeix qualsevol
incidència poden personar-se a l’escola i comentar-la. En la majoria de casos amb aquestes
característiques coincidien que els i les alumnes eren més petits i el/la mentor/a els anava a
buscar a l’escola, i això facilitava el contacte amb el professorat.

Així doncs, es considera necessari que s’estableixi un canal de comunicació entre l’escola i
els mentors i mentores, i fins i tot s’han recollit un conjunt d’apreciacions que consideren que
haurien de calendaritzar-se sessions al llarg del curs entre l’alumnat universitari i el professorat
de referència dels centres.
També s’ha parlat dels límits i els perills d’aquesta relació. Es considera que, si aquest espai
nou i lliure que construeixen alumne/a i mentor/a, queda interferit per informacions sobre coses
que han passat a l’escola, es podria generar un cert recel per part de l’alumne envers el/la
mentor/a, que perjudiqués la relació entre ambdós. En contraposició hi ha qui opina que la
creació d’una relació entre els/les mentor/es i l’escola permetria un doble reconeixement, per
una banda a l’alumne (que per això se’l convida al Rossinyol) i per altra banda per donar-li valor
a la tasca que fa el/la mentor/a i Servei Solidari.

3.4.4. Universitats
Com s’ha exposat en el capítol referent a la selecció, al projecte s'hi pot adherir alumnat
universitari de qualsevol universitat catalana, però actualment el projecte Rossinyol només té un
conveni específic de col·laboració amb tres universitats: la UB, la UPF i la UPC. Així, als
alumnes d’aquestes universitats se’ls reconeixen crèdits pel fet de participar en el projecte,
que es comptabilitzen en el seu expedient acadèmic.
Servei Solidari fa un seguiment amb les universitats amb les qui té el conveni en diferents
moments al llarg del procés de mentoria. Aquesta funció contrasta amb l’opinió, força àmplia,
que no hi ha un seguiment i una coordinació massa pautada ni intensa amb les
universitats. No obstant, aquesta es considera adequada pel paper que ocupa la universitat dins
del projecte i, en la mesura en que es duu a terme, es valora positivament, doncs la gestió de
les incidències ha estat eficient.
Selecció

Formació

Activitats

Seguiment

Avaluació

3.5. Fase 5: L’avaluació
El programa Rossinyol compta actualment amb una sèrie d’eines de seguiment i avaluació del
projecte. No disposa si més no, d’un sistema d’avaluació com a tal. Aquest forma part de la
demanda realitzada a Spora Sinèrgies, en la qual s’emmarca aquest Informe d’Avaluació. Per
aquesta raó el propòsit d’aquest apartat no és realitzar una valoració de quelcom que està en
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reformulació, sinó recollir idees a tenir en compte en aquest nou disseny. Així, les persones
entrevistades han formulat les següents propostes:
a) S’exposa que l’avaluació de l’impacte del programa Rossinyol ha d’orientar-se a l’arrel
del programa. Atès que l’objectiu és, principalment, promoure la transformació i el
desenvolupament emocional de la persona mentorada, cal que l’avaluació s’orienti,
igualment, a aquest objectiu primigeni. Per això, segons aquesta visió, no seria adequat
avaluar l’impacte del programa atenent als efectes de caràcter més indirecte, com per
exemple el percentatge de persones mentorades que accedeixen a estudis universitaris.
b) Es proposa elaborar eines d’avaluació pre-post (a l’inici del programa i en finalitzar-lo) i
combinar-les amb narratives retrospectives desenvolupades anys després de la
mentoria en què la persona expliqui quina ha estat la seva evolució i quins aspectes del
programa considera que van tenir impacte en el seu desenvolupament.
c) Es proposa contactar amb diferents agents per dur a terme l’avaluació i no només
amb els/les joves mentorats/es: Escola, famílies, mentors/es. Complementar i triangular
l’avaluació amb les aportacions fetes per tots aquests actors rellevants.
d) El programa té diferents objectius i l’impacte sobre cadascun dels quals respon a
diferents terminis. Així, s’exposa que l’increment del rendiment acadèmic no es pot
avaluar a curt termini, mentre que altres elements com la millora i increment de l’interès i
la responsabilitat sí que són avaluables a curt termini. Per tant, l’avaluació ha de
contemplar els diferents terminis que l’impacte del programa té segons quin objectiu
sigui.
e) Es proposa avaluar, transcorregut un any, a través de l’autovaloració del grau de
millora dels i les joves mentorades sobre: Influència de Rossinyol en el seu rendiment
escolar, en les seves relacions socials i en el seu interès per fer activitats.
f) Es proposa desenvolupar algun sistema de recopilació de les dades de contacte dels
joves participants en el programa que permeti contactar-hi temps després que hagin
finalitzat la seva etapa educativa. S’exposa que avaluar l’impacte a llarg termini
requereix poder-hi contactar anys després i que això sol ser molt més difícil quan els i
les joves ja no es troben a l’escola.
g) S’adverteix que alguns dels efectes que pot tenir el programa són a llarg termini i
remeten a aspectes que signifiquen un repte en termes d’avaluació, ja que la creació del
vincle, la socialització, el procés interpersonal que fa cada parella, etc. són aspectes
poc tangibles. Altres, com l’accés a estudis superiors no es podran conèixer fins molts
anys després i, a més, difícilment es podrà establir una relació causal entre la
participació en el programa i la seva evolució acadèmica.
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4. Avaluació de resultats
Per avaluació de resultats entenem una valoració qualitativa dels efectes del Programa en la
població beneficiària un cop aquest ha finalitzat. Definim els efectes com l’acompliment (o no)
de la transformació esperada, així com altres possibles efectes no contemplats. Es tracta doncs
d’un canvi a mitjà termini, doncs el Programa dura un any.
Donat que la metodologia emprada al llarg de la totalitat de l’avaluació ha estat totalment
qualitativa, aquest capítol recull una sèrie de valoracions, percepcions i opinions en relació als
resultats del Programa. Aquests s’orienten principalment a valorar si s’han acomplert o no els
objectius (generals i específics) del Programa. Cal esmentar que durant el procés s’han recollit
valoracions que no responien estrictament als objectius del projecte però s’ha considerat
pertinent incloure-les. Així, s’ha afegit, per exemple, un apartat on s’agrupen les valoracions en
relació a l’efecte del projecte en les famílies dels i les participants.
Per tal de facilitar el procés de recollida d’informació, s’ha realitzat una categorització dels
resultats o efectes, en relació a la població objectiu d’aquesta transformació. Cal tenir en
compte que per als entrevistats no resulta fàcil parlar en termes d’objectius generals, específics,
i la resta de vocabulari propi de la gestió d’un projecte. Així, resulta més intuïtiu analitzar els
canvis i les transformacions experimentades per cadascun dels agents implicats, especialment
mentors/es i mentorats/es, d’acord amb unes categories orientatives.
Els eixos i categories emprats sorgeixen d’un Informe d’Avaluació previ del projecte Rossinyol,
també realitzat per Spora Sinèrgies, el qual al seu temps, els inferia dels propis objectius del
programa. Així doncs, la metodologia emprada per a realitzar les matrius de categorització ha
estat la inferència des de les declaracions d’objectius i resultats esperats del Programa. Resulta
rellevant esmentar que alguns dels eixos i categories emprats han estat qüestionats pels
entrevistats, per la qual cosa es recomana dur a terme una revisió de determinats objectius del
programa de mentoria. Aquesta qüestió s’analitza amb major detall al llarg del capítol.
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Objectiu
General

Població

Objectius Específics

Eixos

Categories
Coneixement de la ciutat

1

Augmentar el capital
social (xarxa social i
recursos fora de
l'escola) de la infància
de barris amb alta taxa
de fracàs escolar de
Barcelona.

1.1

1.2

Contribuir a la
millora de la
cohesió social
mitjançant el
foment de
relacions de
mentoria, en
l'àmbit del
lleure, entre
estudiantat
universitari i
nois i noies de
barris amb alta
taxa de fracàs
escolar de la
ciutat de
Barcelona.

2

Coneixement de l'oci i la
cultura
Establiment de relacions
amb noves persones de
l'entorn

Mentorats i
Mentorades
Reformular les
expectatives
professionals de la
infància de barris amb
alta taxa de fracàs
escolar de Barcelona
millorant el seu
desenvolupament
emocional.

Inclusió social

2.1

Integració
lingüística

Desenvolupament
emocional

Comprensió del català
Ús del català
Autoestima
Seguretat

2.2

Expectatives
acadèmiques

Expectatives
acadèmiques

2.3

Rendiment
acadèmic

Rendiment acadèmic
Gestió emocional

3.1

Mentors i
mentores

Fomentar un estudiantat
universitari compromès i
atent a la societat, a
través de la millora de la
seva competència
intercultural i el
3
desenvolupament de
noves habilitats
3.2
interpersonals i
capacitats
comunicatives.

3.3

Habilitats
interpersonals

Gestió dels límits
Habilitats comunicatives

Coneixement
d'altres realitats i
compromís social
(competències
interculturals)

Coneixement d'altres
realitats
(competències
interculturals)
Desmentir estereotips
Compromís social

Vincle entre
mentorat/a i
mentor/a

Vincle entre mentorat/a i
mentor/a
Dinàmiques familiars

Famílies

4

4.1

Relació amb la
família

Ajustament
d'expectatives
Sentit de pertinença al
barri
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4.1. La transformació dels alumnes
El projecte Rossinyol estipula que el seu objectiu vinculat a la figura de l’alumne és “que la
infància de barris amb alta taxa de fracàs escolar de la ciutat de Barcelona augmenti el seu
capital social (ampliació de la xarxa i recursos fora de l’escola), reformuli les seves expectatives
professionals (plantejant-se realitzar estudis superiors) i millori el seu desenvolupament
emocional”. Aquest objectiu es pot operacionalitzar subdividint-lo en els següents eixos
d’avaluació: (1.1) Inclusió social, (1.2) integració lingüística, (2.1) desenvolupament emocional,
(2.2) expectatives acadèmiques i (2.3) integració lingüística. Donat que es tracta de conceptes
molt amplis, s’ha considerat pertinent operacionalitzar-los en categories.

Inclusió Social
L’eix d’inclusió social fa referència al grau de coneixement de l’oferta cultural i d’oci de la ciutat,
l’establiment de noves relacions i l’enfortiment de les existents amb persones del seu entorn.
Per a l’anàlisi d’aquest eix, s’ha organitzat la informació a partir de tres categories: una primera
categoria relacionada amb el coneixement de la ciutat, una segona on s’encabeixen les
valoracions sobre el coneixement de l’oci i la cultura, i una última que recull les valoracions
sobre l’establiment de relacions amb noves persones de l’entorn.
-

Coneixement de la ciutat

En relació al coneixement de la ciutat, el projecte té per objectiu apropar l’alumnat a llocs de la
ciutat que desconeixen o que són poc accessibles per a ells/es, ja sigui per raons de distància i
mobilitat o de recursos.
“Sí, jo crec que un dels objectiu que es compleix, bueno almenys en la meva experiència, va ser que
(...) o sigui, va conèixer moltes coses que ell pel seu compte potser no hagués conegut o ni la família
l'hagués portat a cap dels llocs dels que vam anar. El fet de descobrir noves coses súper a prop de
casa seva que potser ni sabia que hi havia o coses així.” ( E16)

Es considera que el programa assoleix aquest objectiu, ja que els participants manifesten que
en la seva quotidianitat no acostumen a sortir fora del seu barri i el programa els ha permès
poder-ho fer. Es fa una valoració positiva de les trobades setmanals que fan amb els seus
mentors/es perquè els permet conèixer llocs del barri i de la ciutat que no coneixien; o bé anar a
llocs que coneixien, però on no havien anat anteriorment. En aquesta mateixa direcció, també
es valora positivament el fet que el programa els ha possibilitat conèixer millor la xarxa de
transport públic de la ciutat, així com fer-ne més ús. En relació al coneixement de la ciutat
per part dels i les alumnes, l’efecte del programa és major si les persones han arribat
recentment a la ciutat, ja que contribueix a descobrir la ciutat, aprendre a situar-se i sentir-se
més segures en un lloc que per a elles és nou.
A les entrevistes es narra que el programa es va iniciar en una escola del barri de Ciutat
Meridiana perquè, entre altres motius, es considerava que la distància existent entre aquest
barri i la resta de la ciutat de Barcelona contribuïa al seu desconeixement per part dels i les
alumnes. Tot i així, a mesura que el programa s’ha estès a diferents escoles de la ciutat, s’ha
comprovat que el desconeixement de la ciutat no només és causa de la situació
geogràfica, ja que hi ha participants d’escoles del centre de la ciutat (per exemple, de Ciutat
Vella) que desconeixien la ciutat fora dels límits del seu barri.
P2: &jo crec que sí (...) perquè o sigui, jo quan el vaig portar cap a l’eixample va dir (...) està tant a
prop de casa meva i és tant diferent (...) o sigui es va sorprendre.
P3: &Ah(...) era al Raval el teu projecte?
P2: sí. (E15)
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En aquest sentit, es fa referencia al fet que, mitjançant el programa, els i les participants
coneixen llocs de la ciutat que possiblement no haguessin conegut d’una altra manera. Sortir
de la seva zona de confort i descobrir coses noves i desconegudes fins al moment facilita
que adoptin una major predisposició a descobrir i aprendre coses noves. En relació a aquesta
idea, apareixen reflexions que emfasitzen que a l’estar més predisposats a descobrir coses
noves, amplien la mirada i els permet repensar el seu futur i imaginar-se i construir-se més enllà
dels límits del seu barri.
“I també, el fet de sortir del seu radi de confort, i si el vas apropant a diferents parts de Barcelona i
ell veu que hi pot arribar pel seu propi peu, també fa que s'alliberi una mica i també busqui altres
opcions de cara al seu futur que no en el barri a on s'estaria estancat”. (E16)

Finalment, les persones entrevistades coincideixen a l’hora de posar en valor la confiança i
seguretat que això suposa de cara a moure’s per la ciutat en el futur.
-

Coneixement de l’oferta cultural i d’oci de la ciutat

Molt relacionat amb l’apartat anterior, el programa té l’objectiu d’oferir als i les participants
activitats d’oci relacionades amb l’oferta cultural de la ciutat. El fet que la mentoria situï al centre
del programa l’oci i no tan sols la dimensió acadèmica és percebut com un dels valors afegits el
programa. Així, incloure l’oci com un dels pilars del programa motiva els joves i contribueix al fet
que vulguin participar-hi perquè no l’associen a una activitat únicament de caire acadèmic.
Aquest objectiu es considera assolit perquè el programa incideix directament en la percepció del
temps lliure dels i les joves mentorades. Les activitats que es duen a terme en el marc del
programa amplien l’oferta d’oci al seu abast, així com la seva mirada sobre l’oci, ja que
descobreixen diferents tipus d’activitats que fins aleshores no formaven part dels seus espais
d’oci o bé desconeixien. A tall d’exemple, algunes persones mentorades incorporen en el
repertori d’activitats d’oci algunes activitats socioculturals que no eren part de la seva
quotidianitat o bé no formaven part de l’imaginari d’oci dels i les joves abans de la mentoria.
Les persones contactades coincideixen en considerar que l’oci de l’alumnat era força limitat
abans de participar al projecte. Per una banda, perquè es percep que els i les adolescents
desconeixen els recursos que ofereix la ciutat i, per l’altra, perquè la situació socioeconòmica de
les seves famílies no els permet accedir a certes activitats d’oci. D’aquesta manera, el programa
amplia el ventall d’activitats d’oci que poden dur a terme. A més, l’oci que promou el projecte es
considera divers i de qualitat, ja que inclou des d’opcions que els i les joves ja duien a terme,
com seure i conversar; fins a activitats noves, com activitats de caire sociocultural.
“El canvi de que al principi del projecte en molts casos és com: cole, casa, casa, cole, barri, i d'aquí no
surto. I el projecte fomenta això, un canvi com de perspectiva i ell mateix digui: ah, que apart d'això
puc fer allò i allò, que aquí puc anar aquí i és gratis i no ho sabia, puc fer això, saps?, com canvis de
(…) de pensar alternatives al que ell fa normalment.” (E16)

Malgrat això, sorgeixen algunes reflexions que alerten sobre que el fet que el cost de les
activitats a les quals assisteixen estigui cobert pel propi programa pot provocar que, un cop
finalitzat el projecte, les persones mentorades deixin d’assistir-hi perquè no poden assumir-ne el
cost. Tot i així, s’esmenta que per pal·liar aquesta problemàtica, els/les mentors/es posen a
l’abast dels i les participants diferents vies i recursos disponibles que fan més accessibles
aquestes activitats en termes econòmics. Per exemple, comparteixen ofertes o promocions,
assessoren sobre espais on es poden fer activitats més econòmiques o bé aconsellen sobre
activitats gratuïtes per tal que l’economia no esdevingui un entrebanc per a l’oci.
-

Establiment de relacions amb noves persones de l’entorn

Un altre dels aspectes sobre els que incideix el projecte és l’esfera relacional dels i les
participants, amb l’objectiu que les persones mentorades ampliïn la seva xarxa relacional.
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“M’ha ajudat molt a obrir el meu cor (...) vaig començar a parlar amb moltes persones, a socialitzar
molt i a tenir molts més amics.” (E4)

En general, es manifesta que els i les participants milloren a l’hora de relacionar-se amb
persones del seu entorn. S’exposa que el programa augmenta la seva predisposició a l’hora
de conèixer i relacionar-se amb persones noves i, per tant, facilita que coneguin noves
persones que incorporen a la seva xarxa relacional. No obstant, es percep que el projecte té
menor incidència en les relacions que ja es tenien prèviament a iniciar el projecte, és a dir, amb
els i les companyes de l’escola.
De la mateixa manera, es considera que les relacions que sorgeixen gràcies al projecte són
positives. Un dels aspectes que més es valora d’aquestes noves relacions és que el fet que
puguin construir vincles amb persones més grans.
“I que siguem més grans, que perdin la por a parlar amb gent més gran que ells perquè sinó sempre
es mouen pel cercle dels de la seva edat les mateixes bromes i d'aquí no surten perquè clar no tenen
tampoc una conversa amb gent de la nostra edat. I veure que podent parlar (...) el mateix idioma,
per dir-ho així, doncs també crec que genera un canvi.” (E16)

Finalment, se sosté que l’impacte d’aquest objectiu és major quan la persona és nova al barri o
a la ciutat, així com quan és més tímida i introvertida. Per això, es considera que el projecte
és una eina potent per incrementar i fomentar la xarxa social de les persones participants.

Integració lingüística
L’eix d’integració lingüística fa referència a la millora en la comprensió i l’ús del català dels
mentorats i mentorades com a conseqüència de la participació en el programa. En relació a
aquest aspecte, com es mostra a continuació, l’assoliment de l’objectiu ha estat desigual.
D’una banda, trobem persones que han millorat la comprensió i l’ús del català perquè la llengua
vehicular entre la persona mentorada i mentora ha estat el català. En alguns d’aquests casos,
l’alumnat ha millorat l’ús del català perquè tots dos han parlat en català durant tot el procés. En
d’altres casos el/la mentor/a parlava en català i l’alumne en castellà. En ambdues situacions
però, el fet de mantenir el català com a llengua vehicular en els espais de mentoria ha estat per
voluntat del/la mentor/a. No es tracta, doncs, d’una pràctica generalitzada o d’una decisió
compartida per tot l’equip de mentors/es, sinó d’una decisió de cada mentor/a.
No obstant, també trobem persones que no han millorat la comprensió i l’ús del català. El fet
que no s’assoleixi aquest objectiu es relaciona amb diferents factors. En primer lloc, s’exposa
que no es perceben millores perquè no s’utilitza el català com a llengua vehicular del projecte.
Així, algunes parelles van iniciar el procés utilitzant el català, però a mesura que avançava el
projecte, l’ús del castellà estava més present fins a establir-se com a llengua vehicular. Altres
parelles van fer servir el castellà des de l’inici fins al final del projecte perquè era la llengua
materna de l’alumne/a o del/la mentor/a. Les explicacions recollides en aquests casos, posen de
manifest que la construcció d’un vincle entre alumne/a i mentor/a va prevaler per sobre de l’ús
del català. En aquest sentit, s’exposa que els diferents agents implicats desconeixen que la
integració lingüística també sigui un objectiu del projecte i, més específicament, que com a
mentors/es hagin d’utilitzar el català necessàriament. És per això, que l’ús del català en els
espais de mentoria no està generalitzat.
En segon lloc, hi ha parelles que utilitzen el català, però no hi ha millores perquè l’alumne/a no
tenia cap dificultat idiomàtica abans de participar en el projecte. Aquesta situació posa de
manifest que aquest objectiu no concorda amb la realitat d’algunes de les persones
mentorades. Així, mentre que fa uns anys les persones provinents d’orígens culturals diversos
desconeixien la llengua i, per tant, l’aprenentatge del català era un objectiu adient, en l’actualitat
ja no és necessàriament així. Pel contrari, les persones provinents d’orígens diversos és molt
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probable que ja hagin estudiat aquí i, per tant, la seva comprensió i ús del català sigui
satisfactori.
“Des d’un principi també perquè el projecte s’estava subvencionant des d’immigració. Als inicis del
projecte els participants eren nenes i nenes o famílies provinents d’altres països.”(E4)

Aquest objectiu tampoc és aplicable en aquells casos en què la persona mentorada prové de
famílies no migrades. Malgrat que en un inici el projecte anava adreçat exclusivament a
persones provinents d’orígens culturals diversos, actualment també hi participen alumnes/as de
diverses situacions socioeconòmiques, però no culturals. Per a aquestes persones, l’objectiu
d’integració lingüística deixa de tenir sentit perquè ja coneixen el català.

Desenvolupament emocional
L’eix “desenvolupament emocional” fa referència al grau en què els i les participants s’han sentit
acceptades, han incrementat la seva autonomia, així com la seva autoestima i confiança en
ells/es mateixes arran del projecte.
“Gràcies al projecte ella es va començar a sentir escoltada i recolzada. Important i capaç de fer les
coses. La va ajudar a saber que vol i que no, i a poder expressar-ho.” (E11)

En relació a aquest aspecte i amb la intenció d’il·lustrar-ne el seu impacte, val la pena fer
referència al fet que el desenvolupament emocional ha estat un aspecte que es menciona
recurrentment quan es demana a les persones entrevistades que assenyalin quin és l’element
més positiu del programa. Segons l’alumnat, doncs, aquest és l’objectiu del programa que
s’assoleix en major mesura.
Les opinions recollides posen en valor la seguretat i la confiança que el projecte aporta als
mentorats/es. Hi ha una percepció generalitzada que el programa proporciona als i les alumnes
un espai on són els i les protagonistes i els seus interessos, preocupacions i inquietuds se
situen al centre.
El/la mentor/a esdevé una figura adulta que, a diferència d’altres que envolten l’alumne com
l’educador/a, el pare o mare o el monitor/a, no és vista com un ‘referent educatiu’, sinó com una
persona propera amb la qual es pot comunicar en un plànol de major igualtat. És precisament
aquesta condició la que permet un reconeixement mutu entre alumne/a i mentor/a que facilita
que l’alumne s’obri i comparteixi les seves inquietuds i preocupacions. El fet que la
persona mentorada se senti reconeguda, recolzada i aconsellada pel mentor/a, deriva en una
augment de la seva autoconfiança.
E: vale (…) decíais que le contabais muchas cosas al mentor / mentora (…) ¿os sentíais apoyados
(…)?
P1: Sí, apoyados y (…) comprendidos.
E: ¿os daba confianza en vosotros mismos?
P2: consejos (…)
P3: yo cuando le contaba algo (…) me sentía libre después (…) había algunos momentos (…) que no
podía explicárselo a otra persona, en mi casa no (…) y le decía a ella y (…) y era com si ya está (…)
luego ya me sentía bien (…) (E8)

Com a conseqüència del treball realitzat per fomentar la confiança, la seguretat i l’autonomia
dels i les alumnes, la seva autoestima es veu reforçada i incrementada al llarg del projecte. Un
altre factor que també contribueix a millorar l’autoestima dels nens i nenes que participen al
Rossinyol és la consideració que es té del programa a les escoles.
“Són mirats com herois pel seu grup classe, és a dir, l’alumne que aconsegueix anar els dimarts i els
dijous a fer una estada a un poliesportiu o a un museu, encara que sigui el més gamba de la classe, el
que treu nous, l’enveja.” (E18)
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L’alumnat de les escoles on es desenvolupa té en molt bona consideració el programa
Rossinyol i considera que les persones que hi participen tenen molta sort i, en certa manera, els
envegen. Per això, participar en el programa dota a les persones participants de reconeixement
dins del seu grup classe, fet que incrementa la seva autoestima i les empodera davant del grup.
Es considera important subratllar que algunes persones entrevistades assenyalen que, per
poder incidir en les habilitats socials, l’autoestima i l’autonomia de la persona, és imprescindible
emprar la metodologia ‘un a un’, ja que permet treballar aquests aspectes de forma directa i
experiencial. En altres paraules, el desenvolupament emocional s’assoleix a partir de la seva
posada en funcionament, en el marc d’una experiència relacional que queda garantida per l’ús
de l’estratègia un a un. Així doncs, la metodologia ‘un a un’ és indispensable per poder treballar
el vincle, la creació d’una relació, a partir de la qual és possible treballar altres aspectes.
Permet que el/la jove se senti amb confiança per compartir inquietuds i preocupacions que
sense la creació d’aquest vincle molt probablement no s’atreviria a exposar.
En aquest sentit es reflexiona sobre aquest ratio “un a un”, en termes d’optimització de
recursos; doncs en l’àmbit de la intervenció social i educativa, se sol treballar amb ratios molt
superiors, i la relació educativa sol ser d’un docent per 20 o 25 alumnes. Des d’aquesta
perspectiva podria considerar-se que la mentoria i, específicament el programa Rossinyol, tot i
ser eficaç (assoleix els objectius), no és eficient (no els assoleix amb el mínim cost possible).
Per aquest motiu, en el transcurs de les entrevistes s’origina un debat en relació amb
l’eficiència del programa (assolir objectius amb el mínim cost), en el qual es subratlla la
necessitat de comunicar, avaluar i justificar la pertinença d’aquesta metodologia ‘un a un’.
A part de la creació d’un vincle de confiança, s’utilitzen dos arguments més per defensar
aquesta metodologia. El primer, el fet que permet personalitzar els aspectes a treballar. La
proximitat que proporciona estar amb aquesta persona un cop per setmana permet als i les
mentores adaptar-se a cada cas, poder aprofundir en allò que la persona mentorada realment
necessita. En alguns casos s’aprofundeix en incrementar la seva autoestima, en d’altres en el
control de les emocions, en d’altres les seves capacitats comunicatives, etc.
El segon, la importància de la creació, per als alumnes, d’una figura de referència. Es
consideraria pertinent aprofundir i posar en valor els efectes que es desprenen de posar una
figura de referència al costat d’un adolescent.
“El concepte referent, de tenir una persona que és aliena al teu entorn, que és més gran que tu i pel
fet de ser més gran que tu, té més recorregut, més vivències i més experiència. Senzillament, poder-li
fer preguntes a algú aliè al teu entorn jo crec que és molt potent.” (E:11)

Aquesta figura realitza una tasca d’acompanyament a persones que presenten alguna
necessitat específica i en un moment del seu cicle vital que és clau pel seu futur
desenvolupament. Els i les adolescents seleccionades solen estar mancades d’una figura
adulta que les acompanyi i les guiï i amb qui compartir inquietuds i preocupacions. Per aquest
motiu, la metodologia ‘un a un’ basada en la figura de referència és imprescindible per donar
resposta a aquesta necessitat específica, a la qual difícilment podria donar resposta des d’altres
estratègies i espais educatius que solen treballar amb ratios superiors.

Expectatives acadèmiques i professionals
Abans de revisar les impressions dels entrevistats respecte a l’assoliment d’aquest objectiu és
important remarcar que parlem d’expectatives acadèmiques, però també professionals o
laborals. En aquest sentit, s’emfatitza la necessitat de parlar, de manera explícita, d’ambdós
propòsits, puntualitzant que en ocasions es visibilitza només l’objectiu acadèmic. Si més no, el
programa no està pensat per a ésser un reforç escolar ni acadèmic, sinó que s’orienta a
proporcionar seguretat, autoestima i empoderament a les persones mentorades. Per aquest
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motiu, s’exposa que aquest serveix per a millorar les seves expectatives educatives i
professionals, i no únicament les acadèmiques.
Pel que fa a les expectatives acadèmiques, cal aclarir que, malgrat que totes les persones
referents són universitàries, l’eix no fa referència necessàriament a cursar estudis universitaris,
sinó a la motivació dels/les mentorats/es per a continuar la seva formació, de manera
general.
P3: És donar valor a una cosa que en el context no se li dóna. Que és la universitat (...) però és el
tema estudis.
E: Sí, però ho diem en el sentit(...)per exemple, ells deien(...) jo no sé si val la pena portar-los a la
universitat.
P3: És que portar-los a la universitat no és per a que siguin futurs universitaris, és per entendre que
hi ha gent(...) adolescent, jove, que (...) el seu projecte són els estudis. I això t’obre una porta, perquè
això a casa no ho tens. És donar valor a això que estàs fent ara al cole (...) que té sentit perquè això
m’ajudarà a viure, a treballar. (E17)

Així, les valoracions recollides mostren que el futur acadèmic dels i les alumnes està molt
present en la relació alumne-mentor al llarg del procés. Si més no, es presenten diferents
valoracions pel que fa a l’increment de les expectatives acadèmic-laborals.
D’una banda, hi ha un grup de persones que incrementen les seves expectatives acadèmiques
a partir de la seva participació en el projecte. Per una banda, dins d’aquest grup s’hi troben
persones que ja tenien la intenció de seguir estudis superiors; en aquest cas, el projecte ha
reforçat aquestes expectatives. Per l’altra, hi ha una sèrie de persones que abans del projecte
no volien estudiar i la seva participació al projecte ha incrementat les seves expectatives
aconseguint que es plantegin realitzar estudis superiors.
Un dels factors que es considera que ha contribuït a la millora de la percepció de la formació
superior entre l’alumnat és el fet de visitar la universitat durant el procés de mentoria. Els
relats recollits mostren que el fet d’anar a la universitat i conèixer l’espai i l’ambient tendeixen a
incrementen les expectatives acadèmiques i la motivació per accedir a la formació superior en
un futur.
“Bueno, a mi sobretot m'ha ajudat molt la meva mentora a pensar en què vull fer en un futur. Jo al
principi quan estava fent el projecte volia deixar l'institut i ella em a donar raons per a que no el
deixés. Em va fer pensar que he de seguir estudiant. Doncs sí, d’això m’encordaré tota la vida.” (E4)

En aquest cas, el/la mentor/a és percebut com un referent universitari, una figura pont que
apropa l’alumne/a a la realitat universitària amb la intenció de trencar amb la visió de llunyania i
d’inaccessibilitat que, en general, tenen els i les adolescents participants sobre la formació
superior. El/la mentor/a aporta la seva experiència com a universitari/a i respon i assessora en
els possibles dubtes i incerteses que l’adolescent pugui tenir respecte el seu futur acadèmiclaboral.
D’altra banda, però, hi ha també un grup de persones que abans del projecte no volien accedir
als estudis superior i la seva participació al projecte no incrementa les seves expectatives
acadèmiques. Una de les causes que s’esgrimeix que podria influir-hi està relacionada amb
l’edat de les persones mentorades. Hi ha discursos que posen en dubte que el programa
Rossinyol pugui incrementar les expectatives acadèmiques de les persones mentorades perquè
s’adreça a persones massa joves (de 6è a 2n d’ESO). Els participants del programa es troben,
segons aquestes explicacions, en un moment del seu cicle evolutiu en què tant la finalització
dels estudis obligatoris, com haver de decidir el seu futur acadèmic són aspectes massa
allunyats de les seves preocupacions actuals. Per aquest motiu, es considera que aquest
objectiu és més difícilment assolible.

51
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

Rendiment acadèmic
Encara que el programa Rossinyol no té per objectiu incrementar el rendiment acadèmic, entre
les persones entrevistades emergeixen explicacions que hi fan referència i, per això, s’ha
incorporat com a eix d’anàlisi.
“Quan el nen/a s’obre i troba el seu lloc en el món, immediatament, de fet no conec cap excepció, hi
ha una multiplicació per l’interès dels estudis i, per tant, el rendiment escolar es potencia.” (E2)

Algunes persones comenten que els i les alumnes que han experimentat una millora en els
objectius que sí pretenia assolir el programa (inclusió social, desenvolupament emocional,
expectatives acadèmiques, etc.) solen millorar, també, el seu rendiment acadèmic. En aquest
sentit, s’explica que les competències i habilitats promogudes per l’acció de la mentoria
esdevenen elements transversals que, indirectament, contribueixen a millorar la predisposició i
motivació de la persona envers els continguts acadèmics. D’aquesta manera, l’increment de
l’autoestima, l’autoconfiança, les expectatives acadèmic-laborals i la millora de les
competències lingüístiques reverteix, de retruc, en una major motivació envers les tasques
escolars.

4.2. La transformació dels/les mentors/es
El projecte Rossinyol declara que el seu objectiu, pel que fa a la figura dels/les mentor/es és
“fomentar un estudiant universitari compromès i atent a la societat a través de la millora de la
seva competència intercultural i el desenvolupament de noves habilitats interpersonals i
capacitats comunicatives.” Aquest objectiu ha estat dividit en una sèrie d’eixos d’avaluació, que
al temps han estat operacionalitzats en categories: (3.1) Habilitats interpersonals, (3.2)
Coneixement d’altres realitzats i compromís social, i (3.3) la creació d’un vincle significatiu entre
mentor/a i mentorat/a.

Habilitats interpersonals
Les habilitats interpersonals agrupen totes aquelles habilitats relacionades amb el
desenvolupament personal a través de les relacions establertes amb les persones del seu
l’entorn.
En primer lloc, es destaca que el projecte requereix d’una gestió emocional complexa perquè
cal acompanyar les diferents situacions que viu la persona mentorada. El vincle que es genera
entre alumna i mentora porta a què aquesta última se senti amb la confiança de poder
expressar preocupacions i situacions personals complexes, que la persona mentora ha
d’aprendre a comprendre, respondre i donar suport.
“Llavors és un aprenentatge vital(...) per mi, en el meu cas ser un aprenentatge vital també
bastant(...) xulo, no?(...) Bueno, van posar a prova la meva frustració de una manera espectacular(...)
però no, i(...) va anar molt bé, saps? Al final. Vull dir(...) que(...) això... és un bon record.”(E15)

En segon lloc, es posa de relleu el treball intens que s’ha de realitzar en relació a les habilitats
comunicatives i les competències relacionals per tal de ser capaç d’iniciar i sostenir el vincle
amb l’adolescent al llarg de tot el procés.
En tercer lloc, s’exposa que el procés de mentoria implica dos aprenentatges clau: el
reconeixement dels propis límits i la tolerància al fracàs. S’explica que durant la mentoria
han de gestionar situacions molt diverses i complexes. Així, per als i les mentors/es no sempre
és fàcil donar resposta a aquestes situacions i entendre si la persona mentorada té problemes a
l’escola o saber reaccionar o donar suport davant les situacions personals en què es troben. Per
això, la mentoria contribueix a conèixer quins són els límits de cadascú, així com a tolerar el
fracàs quan no aconsegueixen donar la resposta més adequada.
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Una altre aspecte rellevant vinculat a les habilitats interpersonals és la gestió dels límits que
emmarquen la relació entre la persona mentora i mentorada. Així, s’exposa que cal tenir present
que el principal objectiu de la relació és la mentoria i no l’establiment d’una amistat. Les
persones entrevistades exposen que el límit és borrós i a vegades és difícil gestionar-los. Per
això, s’explica que la gestió de la relació i dels seus límits és un dels reptes a què s’enfronten.
“Responsabilitzar-te d’una persona, de que sigui feliç, de que tregui el millor d’ella, en el fons també
reverteix sobre tu.” (E15)

Finalment, tots aquests aprenentatges i habilitats reverteixen, s’explica, en les persones
mentores. Així, s’emfasitza que el projecte contribueix significativament al creixement personal
de les persones mentores, gràcies a la relació que s’estableix amb la persona mentorada.
Coneixement d’altres realitats i compromís social
El projecte defineix les competències interculturals com el coneixement i les relacions que
estableix el/la mentor/a amb persones de diversos orígens culturals. Per valorar aquest eix, cal
tenir en compte que, com s’ha comentat, el projecte ha incorporat canvis en relació a les
persones a qui va adreçat. En un inici, el projecte pretenia afavorir la cohesió social i la igualtat
de nois i noies que estiguessin vivint un procés migratori. Però posteriorment es van ampliar els
criteris de selecció de joves per tal que també poguessin accedir al projecte persones en risc
d’exclusió social i en situacions de vulnerabilitat associades a realitats familiars i socials
complexes. Aquest canvi en el projecte implica que la diversitat existeix en molts eixos
diferents, fins i tot dins de la mateixa ciutat.
No obstant, hi ha un seguit de competències que els i les participants incorporen tant si les
persones provenen de diferents orígens culturals, com de contexts socioeconòmics diversos.
Tot i que no totes es poden encabir sota la categoria “competències interculturals”, cal posar-les
de relleu.
En primer lloc, els arguments recollits en relació a aquestes competències giren al voltant de
posar en valor la mentoria com a espai que promou el reconeixement mutu de les dues parts
de la parella. Un reconeixement mutu que permet que les persones mentores i mentorades
puguin compartir punts de vista, maneres de fer, interessos i inquietuds; entre les quals es
troben aspectes relacionats amb les diferències i similituds culturals, així com amb les
diferències socioeconòmiques.
“El meu aprenentatge va ser (...) vull dir, clar (...) al ser gitana, un dia em va dir “es que tengo
muchas ganas de que un día venga a casa y tal” i em va pujar a dalt de la muntanya perquè veiés on
vivia ella. Clar (...) per mi va ser com (..) sempre havia sentit que els gitanos vivien amb les portes
obertes (...) pues ho vaig veure. Ells també em preguntaven com vivia jo (...) vull dir que (...) jo també
els ensenyava la meva cultura que és diferent a la seva.” (E15)

En aquest sentint les entrevistades afirmen que el grau d’assoliment d’aquestes competències
és major quan aquest reconeixement porta a l’estudiant universitari a relacionar-se
directament amb l’entorn de l’alumne/a, és a dir, quan coneixen el barri on viu, la seva
família o coneguts.
El projecte contribueix a apropar a les persones mentores a realitats culturals i
socioeconòmiques que desconeixien i que, d’una altra manera, difícilment haguessin conegut.
Aquest fet es posa de relleu perquè contribueix a desmentir estereotips sobre els col·lectius
implicats. Així, més enllà de la relació que s’estableix entre la persona mentora i mentorada, el
projecte també té influència sobre com les persones conceben i es relacionen amb els
col·lectius de què formen part.
“El fet d’anar a Torre Baró, i baixar en aquesta parada del tren per la que has passat mil vegades
però que mai has baixat i mai has començat a pujar aquelles muntanyetes amunt, doncs això és un
valor afegit pels mentors.” (E1)
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Per últim, aquestes competències tenen repercussions, de forma més general, sobre la forma
en què els/les mentors/es perceben tant la pròpia realitat, com la de la seva parella de mentoria.
Així, exposen que els ajuda entendre situacions de desigualtat amb què es troben alguns
col·lectius; fet que, al seu torn, contribueix a reconèixer i ser conscients de la situació de
privilegi que ocupen.
-

Competències professionalitzadores

Les valoracions coincideixen en què l’experiència de participació en el projecte revertirà en el
seu futur professional. Per una banda, en relació a les competències assolides i, per l’altra,
perquè augmenta el seu grau de compromís social.
Al llarg de les entrevistes es recullen aprenentatges vinculats a competències
professionalitzadores i, per això, malgrat que no formen part dels objectius, s’ha considerat
rellevant fer-hi referència. Així, les diferents competències i habilitats que s’han mencionat en
els apartats anteriors no tan sols reverteixen sobre el vincle entre la persona mentorada i la
mentora, sinó que també són un actiu professionalitzador.
“Jo crec que visió més global i més humana d'altres sectors de la població que potser si no tens un
contacte tan directe com el que has tingut a través d'aquest projecte, jo per exemple a la meva
carrera és més teòrica, i després pues tu estàs dins d'aquest grup i ho vius des de dins.” (E16)

Aquelles persones que estan vinculades al món educatiu exposen que la universitat els ofereix
coneixements teòrics sobre la diversitat cultural i socioeconòmica, així com eines per aprendre a
treballar tenint-les en compte. En aquests casos, la mentoria els permet conèixer de primera mà
la diversitat i posar en pràctica els coneixements que han estudiat. A més, participar en la
mentoria els enfronta a conflictes i problemàtiques que han d’aprendre a gestionar. Tot aquest
coneixement pràctic té un valor que es considera molt rellevant per al seu desenvolupament
professional.
Es considera, a més, que el fet d’haver-se apropat a una realitat que desconeixien, haver
conegut persones i zones noves de la ciutat i haver adquirit competències i habilitats promou
que els i les estudiants universitàries prenguin consciència de l’existència d’aquesta realitat
social, i augmentin el seu compromís i implicació social. Alhora manifesten que el
coneixement d’aquestes realitats diverses els ha portat a revisar les condicions de privilegi en
què viuen, de les quals, tampoc no en tenien consciència. Es pot establir, doncs, que s’assoleix
aquest objectiu del projecte.
“Bueno en el meu cas, el Rossinyol va ser el meu primer programa de mentoria, el primer
voluntariat. Desprès he continuat fent voluntariats, perquè em va agradar molt l’experiència.” (E15)

Així mateix, algunes persones mentores sostenen que el projecte ha contribuït a mantenir i a
reforçar el seu interès per iniciatives socials i solidàries. D’altres exposen que el projecte ha
estat un punt d’inflexió que els ha portat a replantejar la seva carrera amb un enfocament social,
que prèviament no tenien present.
“O sigui m'ha ajudat a veure que és algo que m'agrada arribar a pensar que és algo al que em vull
dedicar. Sóc estudiant de Ciències Polítiques i tinc pensat anar per la vessant del tercer – món/sector
i ha sigut una bona manera de començar a veure què es ronda per aquí.“ (E16)

-

Complexitzar la interculturalitat

Com s’ha comentat a l’inici de l’apartat, l’objectiu de millorar les competències interculturals de
les persones mentores assumeix certes premisses que, segons algunes entrevistades, són
discutibles. Principalment, es pressuposa que les persones mentores són ‘autòctones’ i les
persones mentorades tenen procedències culturals ‘diverses’. Tal com s’ha comentat, les
transformacions socials de les darreres dècades fan que aquestes dues assumpcions puguin no
acomplir-se (mentors/es procedents d’altres contextos culturals, mentorats/es fills/es o néts/es
del procés migratori, etc.). La nova complexitat social fa que les categories estanques (migrant,
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autòcton, universitari, alumne migrant) s’hagin anat diluint. Actualment, el programa ha tingut
casos en què la persona mentora era, per exemple, d’origen cultural pakistanès, mentre que
l’adolescent mentorat era ‘autòcton’.
Per aquests motius, es considera que atribuir l’objectiu de l’adquisició de les competències
interculturals a la figura dels mentors/es està responent a una comprensió restrictiva tant de la
figura del/la mentor/a com de el/la mentorat/a. Les relacions i aprenentatges interculturals es
produeixen, cada cop més, en múltiples direccions.
El fet que, com hem vist, les persones mentorades ja no siguin únicament migrades, fa que els i
les mentores es relacionin amb persones que es troben en contextos i entorns socials que, tot i
que poden estar força allunyats de la seva realitat quotidiana, no puguin definir-se únicament
com a ‘interculturals’. Per tant, el contacte entre la persona mentora i la mentorada implica una
connexió entre dues persones que molt probablement provenen de contextos socioculturals
diferents (barri, classe, origen cultural, etc.). Per aquest motiu es proposa fer referència a
l’establiment de relacions entre persones que procedeixen d’entorns socioeconòmics
diversos, emfasitzant en l’aprenentatge que es produeix gràcies a aquets contacte.
En síntesi, s’explica que cal posar de relleu que el programa fomenta l’intercanvi i el contacte
entre persones provinents de contextos socioculturals diferents i que aquest contacte, en efecte,
produeix un aprenentatge mutu i afavoreix el descobriment per part d’ambdós de l’existència de
realitats molt diferenciades.

Vincle entre mentor/a i mentorat/a
“Crec que també depèn de com és la mentora i l'alumne, si connecten o no. Si no connectes no
funcionarà el projecte i si connectes, funcionarà i t'agrada tot.” (E4)

Les entrevistades estan d’acord en què el vincle entre mentor/a i alumne/a és el pilar
fonamental del projecte. S’afirma que no es pot entendre el projecte sense aquest element i
que a la vegada no es poden assolit els objectius del projecte si aquesta relació no funciona.
Hi ha un conjunt d’opinions que consideren que el valor afegit del projecte va més enllà dels
llocs visitats o de les activitats realitzades, i que recau, més aviat, en la construcció conjunta
d’una relació entre alumne/a i mentor/a.
Aquesta qüestió és explicada pel perfil d’alumat que participa al projecte. En molts casos, com
s’ha comentat anteriorment, són persones amb una manca d’espais i de persones al seu
voltant amb qui poder parlar i expressar les seves pors i els seus somnis. El fet de que el
projecte s’articuli al voltant d’aquesta relació els fa sentir segurs i escoltats, fa que valorin
positivament el projecte.
L’aspecte que més s’ha destacat per part de les entrevistades a l’hora d’exposar els motius de
la bona relació entre alumnes i mentores/es és la complementarietat de caràcters entre
ambdós.

4.3. La transformació de les famílies
Les famílies són considerades beneficiàries indirectes del projecte, de manera que no tenen
objectius assignats en l’estructura del programa. Tot i així, s’han recollit valoracions que
mostren que el projecte també té un impacte en el nucli familiar (d’aquí que parlem de
beneficiaris indirectes), de manera que s’ha considerat pertinent desgranar aquesta
transformació.
Hem agrupat les valoracions referents a la transformació de la família en tres categories: (1) els
canvis en les dinàmiques familiars i les relacions família-alumne, (2) l’ajustament de les
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expectatives de la família, especialment en allò que té a veure amb la formació acadèmica del
seu fill i (3) la creació de sentit de pertinença al barri.

Dinàmiques familiars
Participar al projecte també té un impacte positiu en la relació entre l’alumne/a i la seva família.
A les entrevistes es posa de manifest que algunes de les famílies es troben en situacions
complexes. Aquestes situacions contribueixen a l’aparició de problemàtiques vinculades als
seus fills/es –tals com fracàs escolar o manca de relacions al barri– que tenen dificultats per
gestionar.
L’acompanyament que es fa des del projecte a aquest alumnat es considera, des d’un
enfocament sistèmic, que reverteix positivament en aquestes dinàmiques familiars.
Aquestes situacions solen preocupar a les famílies, que es veuen sobrepassades perquè no
tenen eines ni temps per gestionar la problemàtica i ajudar el seu fill/a. En aquest sentit, la
mentoria ofereix un espai de relació, on conèixer persones que, a més, ofereixen suport i guien
els i les joves. D’aquesta manera, el suport que reben els i les alumnes també reverteix en les
famílies.
Hi ha famílies que, davant d’aquestes problemàtiques, tendeixen a sobreprotegir els seus
fills/es. En aquests casos, el projecte facilita que les famílies donin més autonomia i confiança
als seus fills/es, ja que un cop per setmana surten a fer activitats per Barcelona amb una altra
persona jove.

Ajustament d’expectatives
Moltes de les famílies participants no tenen estudis superiors i no tenen referents universitaris
propers. Per això, es creu que els/les mentors/es no només són referents i figures pont amb el
món universitari per als joves, sinó també per a les famílies.
“Y también porque María pues es como muy educada. Entonces a Helen le ha gustado eso, incluso yo
se lo dije a María en un mensaje: “a mí me gustaría que Helen llegara donde tú estás” porque todo
esto me ha gustado, y la educación de ella también.”

Es considera que la família és un factor clau a l’hora que l’alumne/a tingui o no expectatives
acadèmiques i laborals. En aquells casos en què cap membre de la família té estudis superiors
ni atorguen gaire importància al fet de tenir-ne, la participació en el projecte suposa que posin
en valor els itineraris formatius dels seus fills i filles i que els acompanyin i els donin suport.
-

Relació mentors/es – famílies

La informació extreta de les entrevistes vers la relació entre els/les mentors/es de la família de
l’alumnat és molt diversa. Aquesta diversitat d’experiències pot ser explicada, com diuen les
entrevistades i com ja s’ha esmentat anteriorment, perquè no hi ha una premissa
preestablerta des de Servei Solidari. Es manifesta que no està pautada quina ha de ser la
relació entre mentors/es i família per tal de que el procés sigui més enriquidor per tots els
agents participants.
Hi ha famílies que s’han implicat molt en el projecte i han tingut un paper actiu en el mateix.
S’han recollit experiències en les que s’han arribat a conèixer i a compartir experiències, així
com casos en els que encara hi ha relació entre mentor/a i família un cop acabat el projecte. Per
altra banda, hi ha casos en no hi ha hagut relació entre mentor/a i família, i en alguns
casos, ni tant sols’han arribat a conèixer.
Les valoracions que s’han fet respecte la relació entre mentor/es i família no es regeix pel
paràmetre de més o menys participació de la família, ja que en alguns casos, el fet que la
família s’hagi implicat en el procés s’ha viscut com un element positiu, mentre que en altres
casos han sorgit dificultats a l’hora de gestionar els límits d’aquesta participació i el/la mentora
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ho ha viscut amb angoixa. I igualment, hi ha persones que manifesten que els hagués agradat
poder conèixer i tenir contacte amb la família de l’alumne/a, mentre que altres entrevistades que
no han trobat a faltar la presència de la família.
Tot i que les experiències exposades són molt diferents, la majoria d’entrevistades creuen que
enriquiria la mentoria si es treballés per garantir un mínim de participació de la família.

Sentit de pertinença al barri
Hi una un conjunt de valoracions que posen el focus en les famílies migrades adherides al
projecte. S’han recollit valoracions que sustenten que el fet que participin alumnes de famílies
migrades que porten poc temps vivint al barri, promou el sentit de pertinença

5. Reflexions a mode de conclusió
El capítol d’Avaluació dels resultats permet evidenciar que, mentre alguns dels objectius
específics i operatius del Programa s’assoleixen de manera satisfactòria, altres es posen en
qüestió. Considerem que, a mode de conclusió, val la pena realitzar una reflexió més profunda
sobre aquests elements bàsics del Programa, que són qüestionats pels seus propis agents clau.

El fenomen migratori com a context social
El programa Rossinyol, sobretot en les seves primeres edicions, es va orientar a donar
resposta, de forma prioritària, a les necessitats dels i les alumnes migrades que, en aquell
context, constituïen un important repte educatiu. En aquell context, el projecte Rossinyol
s’orientava a nens i nenes migrants que es trobaven en trànsit, afectats per un procés migratori i
amb necessitats de gestió de la pèrdua i el dol que impliquen aquests processos.
“Tenim a una població migrada que es col·loca en barris perifèrics i que si no s’integra pot tenir
dificultats. El Rossinyol Europeu és aquest, eh?. Amb la (veu) de Rossinyol(...) a Israel, a Suècia, a
qualsevol lloc d’aquests. A Girona agafen el model, des de Barcelona veuen això i entren aquí a la
fundació a Servei Solidari. Servei Solidari el que fa és: anem a fer un pilot i agafem(...) tenim
colònies, agafem vuit monitors, gent molt propera a la casa que ens permeti fer aquesta experiència.
Partint des de zero i sense(...) Objectiu número u: que els nanos, nanos amb famílies migrades, no?
Per tant, estrangers, que han aterrat, amb rendiments acadèmics favorables, és a dir, que funcionen.
I la finalitat és buscar un mentor i fer un(...) establir un vincle cultural. És a dir, a través de passejos i
tot això, que empoderi i faci créixer no?” (E:1)

El fenomen migratori de les dues darreres dècades s’ha modificat i, per tant, la ciutat de
Barcelona, en l’actualitat, està composada per persones que fa més de trenta anys que hi
resideixen, i moltes altres que són, actualment, néts i nétes d’aquella migració.
L’evolució del context social en el qual s’emmarca el programa fa que, segons algunes
persones entrevistades, es faci necessari revisar alguns dels objectius sobre els quals
descansava el programa en els seus inicis. Així, si el canvi de context aconsella que les
alumnes beneficiàries del programa no hagin de ser necessàriament persones migrades,
aleshores alguns dels objectius i criteris mereixen ser revisats també. En aquest sentit
s’aconsella revisar l’objectiu relatiu al desenvolupament de competències interculturals per part
dels mentors i mentores.
Per aquest motiu i tenint en compte que el programa rep suport econòmic de l’àrea
d’interculturalitat, es fa necessari pensar en la diversitat cultural de la ciutat més enllà d’un
context migratori. Amb un mínim de 25% de veïns i veïnes pertanyents a diversos contextos
culturals derivades del moviments migratoris dels darrers anys i sumant persones pertanyents a
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comunitats gitanes i afrodescendents, encara existeix un percentatge poc representatiu
d’aquesta diversitat en l’àmbit universitari i d’estudis superiors.
És per aquests arguments que des del Programa Barcelona Interculturalitat es veu necessari
mantenir i prioritzar l’alumnat que pertany a contextos culturals que no siguin
majoritaris/dominants” com a “criteri paraigües”, per a la selecció de mentorats/es. D’aquesta
forma l’objectiu relatiu al desenvolupament de les competències interculturals seguiria estant
vigent malgrat els dubtes exposats per algunes de les informants.

La integració lingüística com a objectiu
Aquesta evolució del context social del programa, no només posa en qüestió l’objectiu referent
al desenvolupament de competències interculturals, sinó també aquell que apunta a la
integració lingüística dels alumnes. Aquest segon objectiu parteix de dues premisses que,
segons s’explica en les entrevistes, són qüestionables. La primera consisteix en donar per fet
que les figures mentores són coneixedores del català i el poden parlar amb fluïdesa. Segons
s’explica, algunes persones universitàries poden no tenir aquest coneixement (estudiants
d’Erasmus, estudiants provinents d’altres zones de l’estat espanyol, etc.). La segona és
pressuposat que els i les alumnes seleccionades desconeixen l’idioma. Bona part de les
persones mentorades, fins i tot aquelles que són filles del fenomen migratori de la passada
dècada, en haver estat escolaritzades en català, presenten unes competències lingüístiques
prou sòlides.
Per aquests motius, algunes veus assenyalen que aquest objectiu s’hauria d’eliminar o, si
més no, transformar per adaptar-lo al context social actual en què s’emmarca el programa.
Així, encara que la integració lingüística, entesa com l’assoliment de competències en català, és
una necessitat que amb l’escolarització d’aquests/es joves ha anat progressivament disminuint,
l’índex d’ús quotidià del català segueix sent força baix. Per aquest motiu, més que garantir el
coneixement del català, s’afirma que seria preferible que l’objectiu s’orientés a garantir el seu
ús quotidià i a enfortir la valoració social i la importància de la llengua catalana. Es
proposa, doncs, promoure l’ús de la llengua, més que no pas l’adquisició de competències
lingüístiques.

El requisit de mentors/es universitaris/es
Els entrevistats també han manifestat una controvèrsia en relació al requisit relatiu a la condició
d’universitari/a, en el procés de selecció dels mentors i mentores. En síntesi, algunes persones
consideren que, amb aquesta condició, el programa podria estar reproduint un clixé segons el
qual s’associa al/la mentor/a amb una figura amb estudis universitaris i de classe benestant que
s’aproxima a persones que es troben en entorns socials desafavorits i que presenten un conjunt
de mancances associades a la seva situació social. Aquestes veus sostenen que és important
que el programa aconsegueixi allunyar-se d’aquesta imatge relativament classista segons la
qual la figura mentora està socioeconòmicament empoderada, mentre que la mentorada es
troba en situació d’exclusió social.
Per revertir aquest enfocament, sorgeixen propostes encaminades a no circumscriure la
mentoria a persones universitàries i a ampliar els districtes en què s’ofereix la mentoria incloent
escoles d’altres barris amb millor situació econòmica. Aquesta proposta sosté que la figura de
referència adulta pot ser assumida per altres persones, a part de les universitàries, de forma
igualment reeixida. Així mateix, s’explica que les necessitats de les persones mentorades i
l’ajuda que els proporciona la mentoria pot ser igualment pertinent en alumnes d’altres districtes
que també poden requerir d’aquest acompanyament. A tall d’exemple, s’exposa que la
mentoria podria ser molt útil per joves que pateixen bullying o que presenten problemes per
relacionar-se amb els altres i manca d’autoestima. Aquestes necessitats, segons argumenten,
poden estar presents en alumnes d’escoles de qualsevol districte i posició socioeconòmica.
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En oposició a aquesta proposta, sorgeixen veus que afirmen que, en efecte, en termes generals
hi ha diferències socioeconòmiques entre la mentora i la mentorada però que, justament, el
programa busca posar en contacte realitats diferents que, d’altra forma, rarament
interactuarien. També s’explica que és important que el programa s’implementi principalment en
aquells contextos socials de diversitat cultural en situació de vulnerabilitat, ja que aquests joves
han de fer front a obstacles derivats d’un context on la precarietat pot jugar un paper de doble
discriminació i manca d’igualtat d’oportunitats.

Incorporació de la perspectiva de gènere
Algunes persones consideren que el programa hauria d’incorporar de forma més preeminent la
perspectiva de gènere. Així, s’explica que en el procés de selecció de joves i adolescents
solen escollir-se més nois que no pas noies. Segons aquesta explicació, el fet que se
seleccionin més nois no és degut a què els nois tinguin unes característiques, necessitats o
mancances que els apropin més al programa que no pas les noies. Aquest biaix respon, en
canvi, a les diferents formes en què cada gènere expressa i visibilitza les seves necessitats que
fa que, a primer cop de vista, aquestes necessitats siguin molt més visibles entre els nois que
no pas entre les noies, encara que ambdós puguin tenir necessitats similars.
Per aquest motiu, es proposa que el procés de selecció incorpori la perspectiva de gènere, de
forma que s’atengui a les diferències existents entre els nois i les noies a l’hora d’expressar i fer
visible una mateixa necessitat. Per això, cal que el programa disposi d’eines que permetin
identificar aquests casos que, a primer cop d’ull, poden ser ‘menys visibles’.

Conclusió
El programa assoleix de manera àmplia i satisfactòria bona part dels seus objectius i els seus
resultats esperats. Especialment els relatius a la inclusió social i el desenvolupament emocional
dels/les mentorats/es i el desenvolupament d’habilitats interpersonals i compromís social dels i
les mentors/es. L’avaluació posa de manifest, si més no, que determinats objectius i elements
de base del projecte són qüestionats pels seus agents clau, la qual cosa convida de manera
urgent a l’equip de Servei Solidari a realitzar una reflexió i una discussió àmplies sobre la seva
pertinença alhora que és important mantenir els objectius globals del programa.
Un dels aspectes importants que s’han qüestionat és la pertinença de les competències
interculturals per part dels/les mentors/es. Malgrat això, el projecte Rossinyol té una
particularitat que el diferencia d’altres projectes de inclusió social: la seva voluntat d’incidir en
l’accés i la igualtat d’oportunitats de persones de diversos contextos culturals als estudis
superiors. Per tal de mantenir aquest objectiu global i analitzades les aportacions provinents
d’aquest informe d’avaluació el Programa Barcelona Interculturalitat proposa aplicar els
següents criteris de selecció:
-

Alumnat que pertany a contextos culturals que no siguin majoritaris/dominants (Com a criteri
paraigües)

-

Alumnat amb una xarxa social feble

-

Alumnat amb manca de referents i/o adults amb estudis superiors

-

Alumnat amb manca d’oci i lleure

-

Alumnat en situació familiar de precarietat econòmica

Amb aquests criteris no es pretén excloure la possibilitat d’acollir alumnat per criteris
exclusivament socio-econòmics, però sí es recomana que aquests casos no siguin
representatius del perfil de l’alumnat.
De qualsevol manera, es fa palès l’impacte positiu del programa en la població beneficiària, tant
directa com indirectament. Raó per la qual es recomana evidenciar-ne l’efecte multiplicador. I
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és que el programa de mentoria Rossinyol no té un impacte exclusiu en la persona mentorada,
sinó que genera, també, una sèrie de dinàmiques transformadores en el seu entorn: en les
dinàmiques familiars, a l’escola, en les persones de la seva xarxa social, i en el/la mentor/a,
evidentment. En aquest espiral de transformació hi ha un potencial enorme que valdria la pena
explorar i explotar.
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Revisió de la informació obtinguda en l’Informe d’Avaluació
Tal com hem vist, en el transcurs de l’informe d’avaluació, en el conjunt d’entrevistes realitzats
han sorgit diferents debats i reflexions. Algunes d’aquestes aportacions apunten a que cal
repensar el programa i alguns dels seus objectius i que es necessari reorientar-lo. Malgrat això,
les valoracions obtingudes en les entrevistes no són sempre coincidents i, tal com hem vist,
sobre un mateix tema han sorgit opinions contraposades que es despleguen en forma de
controvèrsia. Per aquest motiu, abans d’iniciar la segona fase del projecte ha estat
indispensable analitzar i filtrar la informació i les valoracions obtingudes en les entrevistes.
Així, amb l’objectiu de sistematitzar l’anàlisi de la informació i fer-ne una valoració es programen
4 sessions de treball durant el mesos de Juny, Juliol i Setembre de 2017 en les quals Servei
Solidari, el Programa Barcelona Interculturalitat i Spora Sinergies reflexionen sobre les
propostes i idees que han sorgit. En el transcurs d’aquestes quatre sessions es revisen i
s’analitzen les aportacions obtingudes en “l’Informe d’avaluació”, i es decideix reformular els
objectius que el programa Rossinyol tenia abans d’iniciar aquest projecte, fent especial èmfasi
en enfortir l’assoliment de competències interculturals, tant en les persones mentores com
en les mentorades. Per aquests motius, en el document que es pot llegir a continuació ja
trobarem aquests objectius actualitzats i reformulats.
Així mateix, la tasca realitzada durant aquestes sessions permet construir un sistema
d’indicadors que respon als objectius específics del programa. En el transcurs d’aquestes
sessions, a més, s’elaboren els instruments que permeten registrar, de manera senzilla, els
resultats del programa.
En l’informe “Sistema d’Avaluació”, que es pot llegir a continuació, s’exposa el resultat d’aquesta
tasca de revisió. Concretament, les dimensions i categories conceptuals que han permès la
creació d’un sistema d’indicadors de resultat. Aquest sistema d’indicadors permetrà mesurar la
transformació viscuda per part de la població diana de l’avaluació: les persones mentores i les
persones mentorades.
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BLOC 2: Sistema d’indicadors d’avaluació del programa
1. Introducció
Aquest document es realitza en el marc d’una consultoria de Spora Sinergies del projecte
Rossinyol, l’objectiu de la qual és avaluar-ne els resultats i crear un sistema d’avaluació que
permeti fer-ne un seguiment i valorar-ne l’impacte. Aquesta tasca s’ha concretat en dos grans
productes: l’Informe d’Avaluació de la implementació i els resultats del projecte Rossinyol (juliol
2017) que es va lliurar; i el “Sistema d’avaluació per al projecte Rossinyol” (recollit en el present
document).
El sistema d’avaluació parteix dels objectius del projecte per a dur a terme el següent procés:
1) Definir els elements o les categories a avaluar per a cada població diana (mentors/es i
mentorats/des).
2) Definir el nombre i el tipus d’eines de recol·lecció d’informació.
3) Crear els indicadors de resultat.
4) Crear les eines de recol·lecció d’informació.

Aquest conjunt lògic d’eines articulades per donar resposta als objectius del projecte constitueix
el seu sistema d’avaluació. Es detalla en dos apartats: un primer apartat on s’expliquen les
eines que conformen el sistema, i un segon apartat on es relacionen les eines de recol·lecció
d’informació o fonts de verificació.
Cal esmentar que es tracta d’un sistema d’avaluació dels resultats del programa. No inclou, per
tant, eines ni indicadors que permetin avaluar-ne la gestió o la implementació. De totes
maneres, s’adjunta com annex un document que facilita la construcció d’indicadors de gestió, en
cas que Servei Solidari volgués construir-los en un futur.
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2. Sistema d’avaluació
El sistema d’avaluació parteix de l’estructura d’objectius del projecte Rossinyol, la qual es
desglossa en un objectiu general i tres objectius específics. Es detallen a continuació:
Objectiu General
Contribuir a la millora dels itineraris formatius i professionals de l'estudiantat de la ciutat de Barcelona.

Objectius Específics
Ampliar el coneixement de l'entorn
social i cultural de la ciutat

Ampliar i potenciar el ventall
d'itineraris formatius i professionals

Desenvolupar competències
interculturals i millorar les habilitats
interpersonals

Partint d’aquests objectius es realitza un exercici conceptual per a definir l’objecte d’avaluació.
Mirant de respondre a la pregunta “què volem avaluar per a cada població diana (mentors/es i
mentorats/des)?” realitzem una categorització que té com a finalitat concretar l’objecte
d’avaluació per a poder traduir-lo més fàcilment en indicadors de resultat. La categorització de
la qual es parteix és la següent:
Població
Objectiu

Dimensió

Categoria

Coneixement
de l'entorn

Coneixement de la
ciutat
Coneixement de l'oci i
la cultura
Establiment de
relacions amb noves
persones de l'entorn

Foment de l'ús
social del
català
Expectatives
acadèmiques i
professionals

Expectatives
acadèmiques i
professionals
Autoestima

Habilitats
interpersonals i
emocionals

Foment de l'ús
social del català

Categoria

Ús social del català
Autoestima

Mentors/es

Habilitats
interpersonals i
emocionals

Gestió emocional

Seguretat
Gestió emocional
Habilitats
comunicatives

Habilitats
comunicatives

Responsabilitat

Responsabilitat

Consciència

Consciència

Coneixement

Coneixement
Competències
interculturals

Dimensió

Coneixement de la
ciutat
Coneixement de l'oci
Coneixement de
i la cultura
l'entorn
Establiment de
relacions amb noves
persones de l'entorn

Ús social del català

Seguretat

Mentorats/des

Població
Objectiu

Sentit crític

Competències
interculturals

Sentit crític
Diàleg

Diàleg

Obertura

Obertura

Respecte

Respecte

Aquestes dimensions i categories conceptuals faciliten la creació d’indicadors de resultat; els
quals, al seu torn, permeten mesurar la transformació viscuda per part de la població objectiu
per a cadascuna de les dimensions i categories. És a dir, l’indicador ens permet quantificar el
canvi de la població des de l’inici del procés de mentoria fins al final d’aquesta.
La majoria de categories es converteixen en un sol indicador, tot i que n’hi ha algunes que, per
la seva complexitat conceptual o pel seu caràcter més general, requereixen més d’un indicador.
Els indicadors es presenten a continuació:
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Població
Objectiu

Dimensions

Categories
Coneixement de la ciutat

Indicadors de Resultat
Grau de coneixement sobre el transport públic de la ciutat
Mesura en que l'alumne empra el seu temps lliure en llocs nous
Grau d'interès per les activitats culturals i d'oci

Coneixement de l'entorn

Coneixement de l'oci i la cultura

Mesura en que es fa ús de l'oferta cultural i d'oci
Mesura en que l'alumne torna als llocs visitats amb el mentor

Establiment de relacions amb noves
persones de l'entorn
Foment de l'ús social del català

Ús social del català

Expectatives acadèmiques i
professionals

Expectatives acadèmiques i
professionals
Autoestima

Mentorats/des

Seguretat
Habilitats interpersonals i
emocionals

Gestió emocional
Habilitats comunicatives
Responsabilitat

Mesura en que es mantenen, al finalitzar el programa, les relacions establertes
Mesura en que s'utilitza el català durant les activitats de mentoria
Expectatives acadèmiques i professionals
Grau d'autoestima segons l'escala de Rosenberg
Percepció de seguretat en si mateix
Percepció de capacitat de gestió emocional
Nivell d'assertivitat de la comunicació
Mesura en què el mentorat es comunica de manera respectuosa i comprensiva

Consciència

Mesura en què s'entén que la cultura fa diferents a les persones

Coneixement

Mesura en què s'entén que la cultura afecta tots els aspectes de la vida

Sentit crític

Mesura en què es comprèn que un mateix també és diferent als altres per la
seva cultura

Diàleg

Grau de curiositat i interès per les diferències culturals (mesura en què es
realitzen preguntes i s'escolten amb interès les respostes)

Competències interculturals

Obertura

Mesura en què es respecten altres opinions i maneres de pensar

Respecte
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Població
Objectiu

Dimensions

Categories
Coneixement de la ciutat

Coneixement de l'entorn

Coneixement de l'oci i la cultura

Indicadors de Resultat
Grau de coneixement sobre la ciutat
Mesura en què fa ús de l'oferta cultural i d'oci

Establiment de relacions amb noves Mesura en què es mantenen, al finalitzar el programa, les relacions
persones de l'entorn
establertes
Foment de l'ús social del català

Ús social del català
Autoestima
Seguretat

Habilitats interpersonals i
emocionals

Gestió emocional
Habilitats comunicatives
Responsabilitat

Mentors/es

Consciència
Coneixement

Mesura en que s'utilitza el català durant les activitats de mentoria
Percepció d'increment d'autoestima
Percepció d'increment de la seguretat
Percepció d'augment de la capacitat de gestió dels límits
Percepció d'increment d'assertivitat
Percepció d'increment de la comprensió i l'empatia envers els demés
Grau de consciència sobre la diversitat social com a característica de la
societat.
Grau d'enteniment sobre la relació entre el fet cultural i els demés àmbits
socials.
Mesura en que es qüestiona el propi marc de referència

Sentit crític
Competències interculturals
Diàleg

Mesura en que es prioritzen les qüestions estructurals respecte de les
essencialistes
Capacitat d'escolta activa
Mesura en què s'utilitza l'escolta activa en les interaccions quotidianes

Obertura

Mesura en què es reconeix l'existència d'altres marcs de referència

Respecte

Capacitat de reconèixer altres idees i mirades
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Els indicadors es recullen periòdicament, de manera que permeten dur a terme un seguiment de
la transformació de cada població objectiu. A part de recollir la informació, aquest seguiment
requereix:
-

Sistematitzar la informació recollida

-

Analitzar la informació recollida

La recollida d’informació es duu a terme mitjançant una sèrie d’eines, denominades fonts de
verificació. Aquestes formen part del sistema d’avaluació i són específiques de cada projecte,
doncs permeten recollir els indicadors que han estat assignats al seguiment de cada població
objectiu. En el cas de Rossinyol, les eines de recol·lecció les administren actors diferents, en
moments diferents, al llarg de la mentoria. Així doncs, tota la informació ha d’arribar a Servei
Solidari per tal que pugui ser sistematitzada i analitzada.
Idealment aquest gruix d’informació, tant les dades procedents directament dels indicadors com
les conclusions que es derivin de la seva anàlisi, han de quedar recollides en la Memòria Anual
del Projecte Rossinyol. La finalitat última d’un sistema d’avaluació és mostrar la pertinença de la
intervenció realitzada. Per això és fonamental que els resultats s’expliquin, en la Memòria, de
manera articulada amb les intervencions de les quals són fruit.
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3. Fonts de verificació
A continuació s’adjunten totes les fonts de verificació o eines de recol·lecció d’informació per a
l’avaluació dels resultats del projecte Rossinyol. Cada eina va precedida d’una fitxa que
especifica:
-

Qui l’administra (qui registra la informació)

-

A qui s’administra

-

Quan s’administra

-

Qui l’analitza (qui analitza la informació per tal de sistematitzar-ne la valoració)

-

Com s’analitza

És fonamental respectar les indicacions de la fitxa, ja que les eines han estat dissenyades de
manera específica per a ésser administrades per i a aquestes poblacions.
Pel que fa al format o el mitjà a través del qual s’administren (paper, correu electrònic, aplicació
per a mòbil, etc.) es recomana, sempre que sigui possible, digitalitzar les eines de manera que
la sistematització sigui automàtica.

EINA DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE MENTORIA
Qui l’administra?

Auto-administrada pels mentors/es

A qui s’administra?

Als/les mentors/es

Quan s’administra?

Després de cada sessió de mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

Assignant una puntuació de 4 a 1 a les columnes (d’esquerra a
dreta) i fent un seguiment de de les respostes.
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EINA DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE MENTORIA
DATA

07-mar

Nº DE TROBADA

3

LLOC DE TROBADA

UPF

ACTIVITAT

Visita a la Universitat

BREU RESUM DE LA TROBADA

VALORACIÓ GLOBAL TROBADA 8
Contesta les següents preguntes pensant en la trobada d'aquesta setmana (qüestionari setmanal).
Heu utilitzat el català durant la trobada?

Durant tota la trobada

X Una part de la trobada

Esporàdicament

No hem parlat en català

La comunicació amb el mentorat/ada ha estat…

Fluida i abundant

X Fluida amb alguns silencis

Poc fluida o forçada

El mentorat/ada quasi no
parla

Li costa expressar les
seves idees, expectatives i
emocions

És molt reservat i no
expressa les seves idees,
expectatives ni emocions

A l'hora de comunicar-se, el mentorat/ada…

No sempre és clar però
aconsegueix fer entendre les
seves idees, expectatives i
emocions

Expressa clarament les seves
X
idees, expectatives i emocions

Contesta les següents preguntes pensant en les trobades realitzades aquest mes (qüestionari mensual).

Per desplaçar-se, el mentorat/ada…
Respecte del seu temps lliure el mentorat/ada ha
manifestat…

Sap com utilitzar el transport
públic
Passar-lo, sobretot, en llocs
nous (diferents als que
freqüentava abans de la
mentoria)

X

No sap com arribar als
llocs però ho
pregunta/esbrina
Passar-lo on sempre però
tenir ganes d'anar a llocs
nous

Sap quin transport utilitzar
només per alguns trajectes

X Anar puntualment a llocs nous

No sap ni té interès en
aprendre a desplaçar-se
No tenir intenció
d'incorporar nous espais
on passar el temps lliure

El mentorat/ada ha manifestat…

Tenir molt interès en les
activitats culturals i d'oci

Tenir bastant interès en les
activitats culturals i d'oci

X

Tenir escàs interès en les
activitats culturals i d'oci

No tenir cap interès per les
activitats culturals i d'oci

El mentorat/ada ha manifestat que en el seu temps
lliure…

Fa un ús ampli de l'oferta cultural
i d'oci de la ciutat

Fa un ús puntual de l'oferta
cultural i d'oci de la ciutat

X

No en fa ús però li
agradaria fer-ne

No fa ús de l'oferta cultural
ni d'oci de la ciutat

El mentorat/ada ha manifestat…

Tornar sovint als llocs visitats
amb el mentor

Respecte de les persones conegudes durant el
programa de mentoria, el mentorat/ada ha manifestat…

Haver mantingut un contacte
recurrent amb alguna d'elles

X

Haver tornat a algun dels llocs
visitats amb el mentor
Haver establert un contacte
puntual amb alguna d'elles

No haver-hi tornat però
voler fer-ho
No haver mantingut
X contacte amb cap d'elles
però voler fer-ho

No tenir interès en tornar-hi
No haver mantingut
contacte ni tenir interès en
fer-ho
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QÜESTIONARI PER ALS/LES REFERENTS ESCOLARS
Qui l’administra?

Referents escolars

A qui s’administra?

Als/les mentorats/des

Quan s’administra?

A l’inici i al final de la mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

Assignant una puntuació de 4 a 1 (5 a 1 només en el cas de la
primera fila) als resultats, en funció de les columnes (d’esquerra
a dreta) per tal de poder comparar el resultat del pre i el post.

QÜESTIONARI PER ALS/LES REFERENTS DE LES ESCOLES
Aplicar a l'inici i al final del projecte de mentoria

1. Quan acabi l'ESO creu que l'alumne vol…
Estudiar a la universitat

X Estudiar un cicle superior

Realitzar un altre itinerari
formatiu

No ho té clar

Només quan li pregunten

Li costa comunicar-se

Li costa expressar les
seves idees i emocions

És molt reservat i
rarament expressa el que
pensa o sent

Començar a treballar

2. Considera que l'alumne es comunica…
De manera fluida i extensa X

De manera fluida però
sense excessos

3. Considera que quan es comunica, l'alumne…
Expressa clarament les
seves idees, demandes i
emocions

No sempre és clar però
X aconsegueix fer-se
entendre

4. Considera que, quan l'alumne es comunica amb els demés, generalment ho fa…
De manera respectuosa i
comprensiva

De manera respectuosa
X però no necessàriament
comprensiva

En ocasions falta al
respecte a l'interlocutor

És poc respectuós amb
els demés

Hauria de millorar la seva
seguretat en si mateix

Té dificultats greus per
gestionar la seva seguretat

5. Considera que l'alumne…
Se sent molt segur de si
mateix

X

Se sent força segur de si
mateix

6. Considera que l'alumne…
Té una àmplia capacitat
per gestionar les seves
emocions

És capaç de gestionar
correctament les seves
emocions

Hauria de millorar la seva
X capacitat de gestió
emocional

Té dificultats greus per
gestionar les seves
emocions

La darrera pregunta només es contestarà al final del programa de mentoria
7. Considera que l'alumne…
S'ha sentit molt escoltat
pel mentor durant el
programa.

S'ha sentit prou escoltat
pel mentor durant el
programa.

No sempre s'ha sentit
X escoltat pel mentor durant
el programa.

S'ha sentit poc o gens
escoltat pel mentor durant
el programa.
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TEST D’AUTOESTIMA DE ROSENBERG
Qui l’administra?

Referents escolars

A qui s’administra?

Als/les mentorats/des

Quan s’administra?

A l’inici i al final de la mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

Revisar l’apartat d’interpretació del resultat. Aquest especifica
com obtenir una xifra que pugui ésser comparada en el pre i el
post.

ESCALA D'AUTOESTIMA DE ROSEMBERG
Contesti les següents preguntes amb la resposta que consideri més apropiada
A
B
C
D

Molt d'acord
D'acord
En desacord
Molt en desacord

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sento que sóc una persona digna d'apreci, com a mínim tant com qualsevol altre.
Estic convençut que tinc bones qualitats.
Sóc capaç de fer les coses tant bé com la majoria de la gent.
Tinc una actitud positiva envers mi mateix/a.
En general, estic satisfet/a amb mi mateix/a.
Sento que tinc moltes coses de les quals estar orgullós/a.
En general, m'inclino a pensar que sóc un fracassat/a.
M'agradaria poder sentir més respecte per mi mateix/a.
A vegades penso de debò que sóc un/a inútil.
A vegades crec que no sóc una bona persona.

A

B

C

D

Interpretació del resultat
De les preguntes 1 a 5, les respostes es puntuen de 4 a 1.
De les preguntes 6 a 10, les respostes es puntuen de 1 a 4,
De 30 a 40 punts Autoestima elevada (considerada normal)
De 26 a 29
Autoestima mitjana (no presenta problemes d'autoestima greus però és conveninet millorar-la)
Menys de 25
Autoestima baixa (existeixen problemes significatius d'autoestima)
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QÜESTIONARI COMPETÈNCIES INTERCULTURALS MENTORATS/DES
Qui l’administra?

Referents escolars

A qui s’administra?

Als/les mentorats/des

Quan s’administra?

A l’inici i al final de la mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

S’atribueix 1 punt a les respostes correctes i 0 punts a les
respostes incorrectes. Es sumen els punts i s’obté un valor
sobre 18; és a dir, 18 és la puntuació màxima i 0 la mínima. Si
es prefereix un índex sobre 10 es pot calcular l’equivalència amb
un regla de tres.
Respostes correctes: 1c, 2b, 3a, 4c, 5d, 6a, 7d, 8a, 9b, 10a, 11c,
12d, 13a, 14d, 15b, 16c, 17b, 18a
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QÜESTIONARI COMPETÈNCIES INTERCULTURALS MENTORS/ES
Qui l’administra?

Servei Solidari

A qui s’administra?

Als/les mentors/es

Quan s’administra?

A l’inici i al final de la mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

Agregant la totalitat de les puntuacions i dividint-les entre 40. El
resultat serà un nombre d’1 a 5 que indicarà el nivell de
competència intercultural (sent 1 el mínim i 5 el màxim).

Per cada enunciat, encercla el número que reflecteixi millor, en el teu cas, com de cert i
descriptiu és cada enunciat, o amb quina freqüència reflecteix el teu comportament.
1 (Totalment fals) a 5 (totalment cert)
1 (Rarament) a 5 (Sempre)
1. Sóc conscient de com em sento en relació a
persones que per a mi són culturalment diverses

1

2

3

4

5

2. Reconec les moltes maneres en què les persones
són diverses.

1

2

3

4

5

3. Reconec com el fet de relacionar-me únicament
amb persones del meu grup cultural pot excloure i
tenir un impacte en altres

1

2

3

4

5

4. Sóc conscient de les moltes maneres en què la
meva cultura és diferent d’altres.

1

2

3

4

5

5. Sóc conscient de les similituds existents entre jo i
persones d’altres contextos culturals.

1

2

3

4

5

6. Sóc conscient de les meves fortaleses i limitacions
en la meva interacció amb persones de contextos
culturals diversos.

1

2

3

4

5

7. No sento angoixa quan em relaciono amb persones
que són culturalment diferents a mi.

1

2

3

4

5

8. Crec que cercar idees de persones de diferents
cultures és beneficiós.

1

2

3

4

5

9. Sóc conscient dels meus propis prejudicis i
estereotips.

1

2

3

4

5

10. Crec que la interacció i el coneixement mutu entre
persones de diferents orígens culturals promou
l’efectivitat i enriqueix.

1

2

3

4

5

11. Considero les diferències culturals com un fenomen

1

2

3

4

5
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positiu i enriquidor.
12. Respecto les opinions de persones d’orígens
culturals diversos tot i que no hi estigui d’acord.

1

2

3

4

5

13. No jutjo les persones en base a com són
físicament, com vesteixen, pels seus costums.

1

2

3

4

5

14. Reconec que tothom té accents, tot el menjar és
ètnic, i no hi ha estrangers en el món globalitzat.

1

2

3

4

5

15. Reconec que les altres persones em poden
estereotipar d’una manera que afecti la seva
percepció.

1

2

3

4

5

16. Accepto que els comportaments d’altres no tenen
perquè seguir la meva lògica o els meus valors.

1

2

3

4

5

17. No jutjo persones d’altres cultures segons els meu
propi marc de referència i els meus valors.

1

2

3

4

5

18. Evito generalitzar els comportaments d’una
persona a tot un grup (“Tots els italians són... Tots
els musulmans són …”)

1

2

3

4

5

19. Crec que hi ha més similituds entre persones de
diferents contextos culturals que diferències.

1

2

3

4

5

20. Examino i verifico conscientment les meves
assumpcions sobre persones de diferents
contextos culturals.

1

2

3

4

5

21. Sóc capaç d’exercir autocontrol en interaccions
interculturals difícils.

1

2

3

4

5

22. Sóc flexible i m’adapto ràpidament a noves
situacions.

1

2

3

4

5

23. Tinc en compte i reviso els propis estereotips i
prejudicis quan avaluo les opinions o
comportaments de persones de diferents orígens
culturals.

1

2

3

4

5

24. M’esforço a fer entendre als altres les meves
diferències culturals.

1

2

3

4

5

25. M’esforço a superar les assumpcions no acurades
que els altres puguin fer sobre mi.

1

2

3

4

5

26. Si els altres no m’entenen, intento dir-ho d’una altra
manera i amb altres paraules.

1

2

3

4

5

27. Utilitzo la creativitat de forma efectiva en
interaccions en contextos culturalment diferents.

1

2

3

4

5

28. Quan no estic segur/a de si la meva interpretació
és acurada, pregunto sense sentir angoixa.

1

2

3

4

5
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29. Aprenc i m’educo sobre els valors culturals i les
especificitats d’altres cultures.

1

2

3

4

5

30. Tinc bones habilitats de comunicació intercultural,
adaptant el meu estil a les necessitats
comunicatives de persones de diferents contextos
culturals.

1

2

3

4

5

31. Interactuo de forma respectuosa amb tothom sense
tenir en compte com de diferents són de mi.

1

2

3

4

5

32. Em relaciono de forma efectiva amb persones de
diferents contextos culturals.

1

2

3

4

5

33. Gestiono de manera efectiva situacions ambigües o
confuses.

1

2

3

4

5

34. Tinc amics i amigues de diferents orígens culturals.

1

2

3

4

5

35. Tinc objectes, art, música, llibres, o altres articles
de o sobre diferents cultures.

1

2

3

4

5

36. M’adapto als estils de comportament i als valors
d’altres quan hi interactuo.

1

2

3

4

5

37. M’asseguro que les persones de diferents
contextos culturals se sentin benvingudes i
incloses.

1

2

3

4

5

38. Evito utilitzar llenguatge o repetir acudits que
reforcen estereotips i prejudicis.

1

2

3

4

5

39. Utilitzo l’humor en situacions de malentès/conflicte
causat per diferències culturals.

1

2

3

4

5

40. M’interesso i aprenc sobre altres cultures.

1

2

3

4

5
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QÜESTIONARI D’AUTO-VALORACIÓ PER ALS/LES MENTORS/ES
Qui l’administra?

Servei Solidari

A qui s’administra?

Als/les mentors/es

Quan s’administra?

Al final de la mentoria

Qui l’analitza?

Servei Solidari

Com s’analitza?

Assignant una puntuació de 4 a 1 als resultats en funció de les
columnes (d’esquerra a dreta), per tal de poder comparar el pre i
el post.

78
Spora Sinergies SCCL

Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ PER ALS MENTORS
1.

Consideres que, arran del programa de mentoria, la teva autoestima ha:
X

Augmentat
2.

Augmentat

No s'ha vist afectada

No s'han vist afectades

Ha disminuït

No sabria dir-ho

Han disminuït

X

No s'ha vist afectada

Ha disminuït

Sí, alguna vegada

X

En cas afirmatiu, com les has gestionat?

7.

Consideres que, arran del programa, la teva capacitat per comprendre i empatitzar amb altres realitats ha:
Augmentat

No s'ha vist afectada

No sabria dir-ho

X

Augmentat

No s'ha vist afectat

No sabria dir-ho

Augmentat

X

No s'ha vist afectat

Ha disminuït

Creus que les relacions que has establert amb noves persones, durant el programa:
Es mantindran en el temps

Portaran a trobades puntuals
amb algunes persones

X

Es mantindran, però només via
internet

No perduraran més enllà del
programa

Creus que les relacions que el mentorat/ada ha establert amb noves persones durant el programa:
Es mantindran en el temps

12.

X

Consideres que, arran del programa de mentoria, l'ús que fas de l'oferta de cultura i oci de la ciutat ha:
Augmentat substancialment

11.

Ha disminuït

No sabria dir-ho

Consideres que, arran del programa de mentoria, el teu coneixement de la ciutat ha:
Augmentat àmpliament

10.

No sabria dir-ho

No

6.

9.

No sabria dir-ho

T'has trobat en situacions que t'hagin obligat a definir i establir límits en la teva relació amb el mentorat/ada?
Sí, molt sovint

8.

X

Consideres que, arran del programa de mentoria, la teva capacitat d'escolta activa ha:
Augmentat

5.

No sabria dir-ho

Consideres que, arran del programa de mentoria, les teves habilitats comunicatives han:
Augmentat

4.

Ha disminuït

Consideres que, arran del programa de mentoria, la teva seguretat ha:
X

3.

No s'ha vist afectada

Portaran a trobades puntuals
amb algunes persones

Es mantindran en alguns casos,
però només via internet

No perduraran més enllà del
programa

Consideres que, arran del programa, les habilitats comunicatives del mentorat/ada han:
Augmentat

No s'ha vist afectades

Ha disminuït

No sabria dir-ho
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13.

Consideres que, arran del programa de mentoria, la seguretat del mentorat/ada ha:
Augmentat

14.

Augmentat
15.

Ha disminuït

No sabria dir-ho

No s'ha vist afectada

Ha disminuït

No sabria dir-ho

Consideres que, arran del programa, la capacitat del mentorat/ada per comprendre i empatitzar amb altres realitats ha:
Augmentat

16.

No s'ha vist afectada

Consideres que, arran del programa de mentoria, la capacitat de gestió emocional del mentorat/ada ha:

No s'ha vist afectada

Ha disminuït

No sabria dir-ho

Consideres que, arran del programa, les expectatives acadèmiques i professionals del mentorat/ada han:
Augmentat

S'han modificat

No s'han vist afectades

No sabria dir-ho
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4. Annexos
A continuació s’adjunten dos documents que no formen part del sistema d’avaluació però,
d’alguna manera el complementen.

Annex I
Aquest exercici serveix per a aprofundir en les competències interculturals dels/les mentors/es.
ENTREVISTA ALS MENTORS
Llegeix en veu alta el següent cas al mentor. Un cop finalitzada la lectura estableix amb ell una conversa que li permeti
abordar les preguntes proposades a continuació. Quan les hagi tractat totes, valora les respostes del mentor/a, d'acord amb
les opcions de la graella.

Fins fa uns mesos als baixos del número 8 del carrer Súria, al barri de Sants-Monjuïc, hi havia un supermercat DIA. El Centre
Cultural Islàmic de Sants ha comprat la superfície de 500 metres quadrats per a reubicar-hi les seves instal·lacions i construirhi una mesquita. Malgrat els 35 anys d'existència del Centre al barri, un grup de veïns dels immobles propers en rebutgen la
construcció, així com el fet que l'Ajuntament hagi finançat el 75% de les obres. La previsió és que la mesquita aculli unes 25 o
30 persones per a cada oració i entre 100 i 150 els divendres, dia sagrat pels musulmans. El trasllat es deu a les obres que es
duran a terme al complex industrial de Can Batlló, on es troba actualment la seu del Centre Cultural Islàmic de Sants, com a
conseqüència de les seves condicions precàries en termes d'infraestructura.
Els diferents agents s'han posicionat de les següents maneres:
L'Ajuntament manifesta que el Centre cultural Islàmic és una entitat reconeguda al barri, amb més de 30 anys d'història,
durant els quals mai no ha causat cap problema. A més, tant el procés d'adquisió dels locals com el de conversió en un centre
de culte musulmà s'han fet d'acord amb la llei, tant espanyola com catalana; i l'àmbit competencial municipal no permet
impedir-ne l'apertura si compleixen amb les normatives de seguretat, aforament, etc.
Un veí manifesta no estar d'acord amb el trasllat, doncs considera que la raó de que no es quedin a Can Batlló és que hi volen
construir pisos de luxe que perdrien valor amb la mesquita.
Un altre veí constata "no som racistes però a ningú li agrada tenir una mesquita sota de casa; ni cap altre centre d'una altra
confesió". "Qui diu que, en un grup de 100 o 200 persones no hi haurà un boig? Tenim por."
El líder del PP ha manifestat que "la millor manera de lluitar contra l'islamofòbia és exigir als imams i la comunitat musulmana
la seva integració als nostres valors, entre els quals el paper de la dona en la nostra societat".
El resposable d'Unitat Contra el Feixisme confia en què acabi sent "un problema puntual", que ja estan treballant les
entitats a favor de la convivència. Insisteix que no es pot titllar els veïns de racistes i defensa que només es tracta d'un
malentès de persones que "segurament desconeixen els musulmans".
1. Per què es donen situacions d'aquest tipus?
2. Valora el posicionament de tres dels agents?
3. Com creus que s'han de gestionar aquest tipus de situacions?

Valoració del grau de consciència sobre la diversitat social com a característica de la societat
Alta

Mitjana

Baixa

Nul·la

Grau d'enteniment sobre la relació entre el fet cultural i els demés àmbits socials
Alt

Mitjà

Baix

Nul

Baixa

Nul·la

Capacitat d'anàlisi estructural de la realitat social
Alta

Mitjana

Disposició a reconèixer altres mirades de la realitat i a tractar-les com igualment vàlides.
Alta

Mitjana

Baixa

Nul·la

Disposició a qüestionar les pròpies idees i el propi marc de referència
Alta

Mitjana

Baixa

Nul·la
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Avaluació i sistema d’avaluació del programa de mentoria Rossinyol

Annex II
La taula que es presenta a continuació constitueix una base a partir de la qual construir els
indicadors de gestió del programa Rossinyol. Es tracta d’aquelles indicadors que serveixen per
a realitzar un seguiment d’allò que el projecte contempla realitzar; és a dir, del desplegament del
projecte.

Programa de Mentoria Social
Fases

1.

2.

3.

4.

5.

Selecció i emparellament de
mentorats i mentors

Formació

Activitats de mentoria

Seguiment del programa

Avaluació del programa

Línies d'intervenció
1.1

Selecció de mentorats

1.2

Selecció dels mentors

1.3

Emparellament

2.1

Itinerari formatiu

3.1

Inici mentoria

3.2

Trobades setmanals

3.3

Finalització programa

4.1

Per part de Servei Solidari

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
4.1.1
4.1.2
4.2.1

4.2

Per part de les escoles

4.3
4.4

Per part de Districte
Per part de la UB

5.1

Aplicació sistema d'avaluació

4.2.2
4.3.1
4.4.1
5.1.1
5.2.1

Activitats
Definició de criteris de selecció
Selecció dels mentorats
Comunicació a l'alumnat
Comunicació a la família
Definició de criteris de selecció
Convocatòria de les universitats
Entrevistes als possibles mentors
Selecció dels mentors
Ompliment fitxes alumnes
Realització de l'emparellament
Sessió inicial
Sessions d'intercanvi d'experiències
Sessió final
Festa inicial
Trobades setmanals
Visita a la universitat
Activitats d'oci
Activitats socioculturals
Festa final
Aplicació eina de seguiment online després de
cada trobada
Sessions de mentors per compartir experiències
Seguiment intern del Programa
Reunions de seguiment dels mentorats amb la
persona de referència
Seguiment al programa
Tutories compartides (mentors UB)
Recollida periòdica d'indicadors
Elaboració Informe d'Avaluació
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