


Què és la mentoria? 

Relacions que aporten un benefici mutu, que no estan subjectes a judici, organitzades per 

tercers i que es desenvolupen quan les persones voluntàriament ofereixen el seu temps per 

donar suport i encoratjar a d'altres que es troben en una situació de desavantatge, 

compartint experiències i coneixements durant un període significatiu, ja sigui determinat o 

perllongat en el temps. 

 



Un projecte de mentoria enfocat en el lleure entre 

estudiantat universitari o de grau superior  i nois i noies  

d’origen cultural divers i barris amb alta taxa 

d’abandonament escolar prematur. 

 

Si algú confia en ells, volaran més lluny. 

 

Què és Rossinyol? 

 



Orígens del projecte 

 Inspirat  en el projecte Perach d’Israel, la universitat de Malmö (Suècia) va adaptar el projecte 

a la seva ciutat i va crear la xarxa Nightingale.  

 La Universitat de Girona el va implantar a Catalunya a l’any 2006. 

 A partir d’una proposta de l’escola Mestre Morera de Nou Barris es va encetar, a través de 

Servei Solidari i amb la col·laboració de la Direcció d’Immigració de la Generalitat de 

Catalunya i el suport i acompampanyament de l’Ajuntament de Barcelona a l’àrea 

metropolitana de Barcelona el curs 2010-2011. 



Creixement del projecte 
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Centres educatius Parelles



Contribuir a la millora dels itineraris formatius i professionals de 

l’estudiantat de Barcelona. 

 

 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. 

Objectius del projecte  



Què fem a Rossinyol? 

Les parelles Rossinyol  es troben durant el curs escolar una vegada a la setmana, un mínim de 3 

hores.  

 

Activitats en l’àmbit del lleure amb la intenció de descobrir l’entorn i els recursos disponibles: 

sortides i passejades; visites i activitats culturals; visites a la universitat;  trobades amb altres 

parelles. 

 

Establir un vincle personal de confiança entre els dos membres de la parella.  

 

 



Qui participa a Rossinyol? 

 Nois i noies entre 11 i 15 anys (6é de primària – 2n d’ESO) 

Seleccionats pels centres educatius que participen al projecte i amb perfil divers, sense cap 

referent amb estudis superiors al seu entorn proper 

 Joves universitaris o de grau superior entre 18 i 28 anys 

Amb capacitat de relació, empatia, assertivitat i orientats a la persona 

Amb interès per la infància i adolescència 

 



Algunes de les activitats 



Impacte Social del Projecte  

A les persones mentorades:  

 S'estimula el desig d'aprenentatge 

 Es reforça la seva confiança i autoestima 

 Es millora la competència lingüística 

 Es realitza un acostament a institucions com la universitat i a la possibilitat real de 

continuar estudis superiors 

 S’incentiva l’interès per la cultura també en l’entorn familiar 

A les persones mentores: 

 Es descobreixen noves visions  del món i acostament a problemàtiques socials 

 Preparació per viure en societat intercultural 

 Es fomenten  les habilitats comunicatives i de relació 




