
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 organitzacions de 5 països 

1. Fundació Plataforma Educativa a  

Catalunya, Espanya 

2. BTG a Àustria,  

3. Für Soziales  a Alemanya,  

4. PLAY Association a Croàcia i 

5. SOS Groupe a França. 

 
15 joves x 5 països = 75 joves  

- que teníeu entre 12 i 17 anys 

- que el curs 2017/18 estudiàveu a l’institut 

- que viviu en un centre durant el curs, i 

- que teníeu ganes de participar en aquest projecte de forma voluntària. 

 

La Universitat de Girona 

Volíem que el projecte anés el millor possible i és per això que hem comptat amb l'ERÍ-

DIQV (Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat 
de Vida) que ens ha ajudat durant el projecte, ha avaluat com anava i valorat els resul-

tats i, ara ens ajuda proposant accions de millora per les noves edicions.  

El “Sapere Aude” és un projecte pilot de mento-

ria social que hem dut a terme durant el curs 

2017-18 i que està pensat per millorar els resul-

tats escolars dels/les joves que viviu en serveis 

residencials. 

En aquesta 1a edició hi heu participat 75 joves, 

i 50 heu fet el curs complet. A més de vosaltres, 

el projecte ha comptat amb educadors/es, pro-

fessors/es, tècnics/ques i mentors/es. 

Us podem confirmar 

que... Les notes dels 
que heu format part 
d’aquesta 1a edició, 
han millorat i també 
el vostre rendiment 
escolar. 

Així que objectiu...  

 



 

En diferents moments del projecte, us hem demanat la vostra opinió: ens interessava 

saber com us sentíeu, com anàveu vivint les diferents etapes del projecte i, al final, 

com valoràveu la vostra experiència Sapere Aude. 

De la mateixa manera, hem recollit, opinions, sensacions i reflexions dels mentors/es 

que us han acompanyat. 

Les vostres respostes, ens han ajudat molt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Sapere Aude és una experiència pilot i per tots nosaltres ha estat  

Penseu que: 

1. Hi han participat 5 països i això vol dir: cultures, idiomes i tarannàs diferents.  

2. Hi han treballat 5 organitzacions socials que no es coneixien, 

3. Els centres on viuen els i les joves participants, de vegades s’assemblen poc: n’hi 

havia de grans i de petits, de mixtes i d’altres només per nois, alguns comptàvem 

amb molts joves estrangers i d’altres amb cap,... 

4. Hem comptat amb professionals d’àmbits ben diferents: educadors/es socials, 

professors/es, psicòlegs/gues, ... a més dels mentors que tenien formacions ben 

diverses!  

5. Les edats dels participants anaven dels 12 als 67 anys (hi comptem als mentors!) 

6. A més, com en qualsevol projecte hi ha hagut imprevistos que plegats hem resolt. 

En resum... un  

  

Total 
d’enquestes 

Valoracions mensuals 
dels mentors/es 

 

Total d’informes 
de mentors 

 



 

 

 

 

La majoria de vosaltres ens heu fet saber que us ha agradat 

tenir un mentor/a (i als mentors/es tenir-vos a vosaltres!)  

Tenir una persona a prop en qui confiar, que us dóna seguretat i amb qui  par-

lar d’allò que us preocupa és un punt que destaqueu especialment.  

Això es suma, a que tots coincidiu que us han donat un cop de mà amb els 

deures i us han ajudat a organitzar-vos millor amb les tasques de l’institut. 

 

A començament de curs, molts de vosaltres ens heu dit que en 

general no us agrada anar a l’institut però reconeixeu que hi ha 

coses positives, com la relació amb els companys/es. 

A final de curs, la majoria coincidiu que esteu més contents a l’institut: heu 

millorat les notes, us hi sentiu més a gust i teniu ganes de seguir estudiant. 

 

Una de les fites que volem destacar és que coincidiu que el 

Sapere Aude ha estat un espai on heu pogut parlar del vostre 

futur, dels estudis, de les preocupacions o problemes,...  

Us heu sentit escoltats sense prejudicis, i que es posaven al vostre lloc per 

ser-vos d’ajuda, establint així un vincle amb la persona que us ha fet de men-

tor, que va més enllà de fer deures: heu estat un tàndem i això és un èxit! 

PS.- Sembla però que quan la mentoria s’ha fet en grup, no ha estat tan satis-

factòria, creieu que l’èxit rau en la personalització? Hi continuarem treballant! 

 

 



 

 

 

 

Gairebé tots, dieu que el curs vinent voldríeu tornar a formar 

part del Sapere Aude i que a més el recomanaríeu! 

Tant vosaltres com els mentors/es us ho heu passat molt bé plegats, heu po-

gut fer moltes activitats i us sentiu bé junts (ho dieu vosaltres però també els 

i les professionals dels vostres serveis!)  

 

Alguns mentors/es abans d’iniciar la mentoria expressaven una 

preocupació compartida: Com ho faig per motivar als nois i no-

ies? I si no me’n surto? 

Aquests primers dubtes, s’esvaeixen gràcies al suport que els han donat les 

entitats i que els mentors han valorat molt positivament i a conèixer-vos a 

vosaltres: ha estat començar a parlar amb vosaltres i ha sorgit la confiança, i 

a partir d’aquí, les coses han anat rodades! 

 

Algun/a mentor/a, confessa que els va costar arrencar: els 

costava connectar amb vosaltres, hi havia inseguretats, i no 

sempre trobava solucions amb els professionals del servei. 

Mica en mica, aquests murs entre els diferents actors van anar caient, encara 

que en alguns moments no ho veien clar i tornaven a casa pensant... ‘no ha 
anat bé, respira a fons i demà serà un altre dia’ 



 

 

 

 

 

El projecte ha durat 9 mesos, unes 36 setmanes i 2 hores cada 

setmana. Sembla molt llarg, oi? Doncs no!  

La majoria de mentors/es diuen que s’ha fet curt i que quan millor sintonia, 

confiança mútua i vincle hi havia entre ells i vosaltres, s’ha acabat el curs. ‘Hi 
tornem al setembre?’ 

 

Els mentors/es quan van començar aquesta aventura, tenien 

‘molt clar’ que us ajudarien, sobretot, a fer deures i a millorar en 

els estudis. 

Al final de curs, parlen menys d’estudis i molt de l’experiència viscuda i de les 

moltes coses positives que els ha aportat: en primer lloc, conèixer-vos, i a par-

tir d’aquí, conèixer-se més a si mateixos, créixer com a persones, aprendre de 

les persones que viuen i treballen als centres residencials i saber més del 3r 

sector i del que l’envolta. Amb tot això... la majoria volen repetir! 

 

Si als mentors/es i a vosaltres se us ha fet curt, a nosaltres també! Hem recollit 

tota la informació que hem pogut, ens l’hem mirat i remirat i estem molt satisfets 

amb els resultats però volem saber-ne més, volem conèixer els beneficis de la 

mentoria a mig i llarg termini, i per això necessitem nous cursos. 

 

Els resultats de la primera edició ens animen a repetir, i a fer-ho intentant que el 

màxim de parelles mentor/jove continuïn plegades i és que si en un sol curs heu 

creat vincles, imagineu què podem aconseguir en un segon any donant estabili-

tat i continuïtat. Repetim! 

 

 



 

Per a una segona edició del Sapere Aude hem recollit les opinions, propostes de millora 

i reflexions de tots que heu participat al projecte. Les hem tingut en compte i creiem 

que les hem de tenir ben presents: 

 Hem de continuar fent partícips del Sapere Aude a instituts i professors/es, que 

quan s’hi poden implicar poden ser uns convidats de luxe en el projecte!  

 El/La mentor/a passa a ser un referent per vosaltres, de manera que hauria de 

conèixer i tenir canals de comunicació amb professors/es i educadors/es, per-

què us veieu un dia a la setmana i potser la resta de dies passen coses que cal 

que sàpiguen. 

 Si el mentor/a i el/la noia/a, volen i poden... no podrien seguir fent trobades una 

vegada acabat el curs escolar? Com ho podríem fer? 

 No cal que totes les activitats que fem plegats siguin d’estudi, oi? Podríem fer-

ne de culturals, socials, esportives,... no us sembla? I els horaris, podrien pactar-

se o sempre s’han de fer d’acord al centre? 

 Buscar mentors/es que, en la mesura del possible, puguin continuar amb el 

jove, fins i tot, si canvia la situació d’aquest/a. 

 

 

 

 

 
Quants anys tenien la majoria dels/les nostres participants?  

 La mitjana d’edat dels joves que heu participat és de 15 anys. Els més grans a 

Alemanya i Croàcia i més joves els dels altres tres països. 

 La mitjana d’edat dels educadors/es i dels mentors/es és de 34 anys.  

 Els i les professors/es són els més grans: la seva edat mitjana és de 46 anys 

De quin país provenien? 

 El 60% heu nascuts a fora del país on es realitza el projecte pilot. Ep! Però a 

Croàcia no n’hi ja cap que hagi nascut a l’estranger 

 El 89,5% dels mentors/es són nascuts al país on es fa en el projecte. 



Més nois o més noies? 

 Hi ha més nois que noies (a Àustria, Croàcia i França hi van participar només nois) 

 Entre educadors/es, professors/es i mentors/es, la majoria són dones. 

 

També ens va interessar saber com n’eren de grans els serveis residencials on vivíeu, els 

participants en el projecte. No hi ha un patró! Per exemple a Àustria els serveis residen-

cials s ó n  petits, fins a 10 joves,  mentre que a  Croàcia es tracta de serveis on viuen 

més de 30 joves 

Quant temps portàveu al centre? 

 66% parts dels joves portaveu 1 any o més al serveis residencial quan va 

començar el projecte. 

On havíeu viscut abans d’entrar al centre? 

 Un 42% ja havia estat en un altre servei residencial (sobretot a Espanya), i fins i 

tot alguns també vau estar en acollits en família.   

 Però… A Croàcia veníeu més directament de la família biològica i a França i 

Alemanya havíeu vingut d’altres països sense els vostres referents familiars 

 La majora aneu a centres públics (95.7%)   

 33% dueu més de 3 anys al mateix institut. 

 Una mica més del 33% heu repetit algun curs. 

 A principi de curs, dèieu que anàveu bé en esports i plàstica però les altres assig-

natures les teníeu una mica peix. A final de curs, heu millorat en matemàtiques, 
ciències naturals i ciències socials! 

 Més d’un 60% participeu en excursions i sortides de l’escola. 

 Genial! Menys absentisme escolar, segons joves i professors/es. 

 Bé! Han pujat les vostres ganes de continuar estudiant dins de l’ensenyament se-

cundari post obligatori, ja sigui per la via acadèmica o per la vocacional. 



Heu millorat en: 

 Esteu més motivats/des. 

 Gestioneu millor el vostre temps. 

 Valoreu més el que teniu i on heu arribat: més autoestima. 

 

 

Teniu més ganes de.. 

 Pensar més en els altres. 

 Millorar la relació amb les persones que més us estimeu. 

 Fer més activitats i de poder fer més la vostra. 

 Millorar els vostres resultats acadèmics. 

 Ser escoltats/des i reconeguts/des pels vostres adults de referència al centre re-

sidencial i a l’escola. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràcies a totes les organitzacions, joves, educadors/es, professors/es i  

mentors/es que han participat en el projecte. 
 

  



 


