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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
La recerca que aquí es presenta es centra en tres objectius:  
 
1) obtenir informació d’altres experiències de mentoria d’alumnat immigrat desenvolupades en altres països 
(Alemanya, Àustria, Eslovènia, Estats Units, Israel, Noruega, Suècia, Suïssa, etc.) amb l’objectiu d’elaborar un marc 
teòric sòlid que ajudi a argumentar científicament el projecte "Rossinyol". Aquest objectiu s’ha treballat mitjançant la 
recerca bibliogràfica i documental a nivell nacional, estatal i internacional.  
 
2) realitzar una primera anàlisi dels ímputs que aporta el projecte Rossinyol al territori on es porta a terme. 
Mitjançant l’elaboració i passi d’una entrevista a mentors, mestres (dels mentorats) i enllaços territorials (persones del 
territori que es posen en contacte amb les escoles per seleccionar els mentorats –entre d’altres tasques-) s’ha analitzat: 
els punts forts i febles del projecte, els possibles efectes de la mentoria en el mentorat i el tipus de relacions que s’han  
establert entre els agents que participen en el projecte 
 
3) establir uns criteris d’avaluació que permetin donar pautes per desenvolupar aquest projecte –o projectes 
similars de mentoria-  en altres llocs del nostre país. En aquest apartat del treball s’ha elaborat una proposta 
d’indicadors amb el conseqüent instrument per, en una fase posterior, recollir informació que permetin fer un seguiment 
acurat, objectiu  i extens del projecte.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Research hereby presented is focused on three main aims: 
 
1) To obtain information of other mentoring experiences with immigrant students developed in other countries 
(such as Germany, Austria, Slovenia, United States of Amercia, Israel, Norway, Sweden, Switzerland, etc.) with 
the aim to Guild up a theoretical Framework that will help to scientifically argue the “Nightingale” Project. This 
aim has been achieved through the exploration of the bibliographic research at nacional and International level.
 
2) To carry out a first analysis of the inputs that the Nightingale Project is bringing to the territory where it is 
developed. Through in-deph interviews to mentors, teacher’s mentees, and territorial links (those who put in 
touch with schools in order to select the mentees) we have analysed: Strenghs and weaknesses of the Project, 
the possible effects of mentoring on the mentees and the type of relationships built between the participant 
agents.  
 
3) To stablish evaluation criteria that could help to give some stable paths and dynamics in order to develop this or other similar 
mentoring projects in other places in the country. In this sense, we have elaborated indicators of evaluation with its consequent 
evaluation tool for gathering the information that permits to do a good follow-up of the aims and extensión of the program. 

 



 
 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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1. Introducció  
 

Objectius de la recerca  
 
 
El curs 2006-07 la Universitat de Girona iniciava com experiència pilot el 
Projecte Rossinyol / Nightingale partint de l’experiència de la Universitat de 
Malmö (Suècia) que, a la vegada, l’havia adaptat del Projecte Perach iniciat a la  
dècada dels 70 al Weizmann Institute of Science d’Israel. Tots aquests 
projectes tenen un denominador comú: afavorir la inclusió d’alumnes provinents 
de grups desafavorits mitjançant la figura d’un mentor, un estudiant universitari 
que comparteix un temps i un espai limitat al llarg del curs. 
 
Tant les experiències de la Universitat de Malmö com la de la Universitat de 
Girona  s’han centrat en la mentoria d’alumnes d’origen estranger per 
considerar que són un col·lectiu que necessita de certes atencions especials i 
d’una ajuda  per poder-se incorporar en les millors condicions en la societat 
d’acollida i, a llarg termini, pugui arribar al sistema universitari entès aquest 
com un garant del provenir d’un futur personal amb més possibilitats.  
 
Des que la UdG va iniciar el projecte fins avui hi ha hagut temps suficient per 
anar perfilant el projecte, ara convertit ja en programa institucional; s’han 
dedicat esforços en dissenyar un model organitzatiu adaptat a cadascun dels 
territoris on aquest es porta a terme; s’ha creat una xarxa d’agents socials i 
educatius que ha permès que el Rossinyol creixés d’una manera sostinguda i 
sostenible, però bé és cert que no s’han pogut dedicar esforços a la 
investigació. 
 
Tant els membres del “ Mentor Migration: training of students as mentors for 
migrant children in Europe” (Programa Sòcrates de la UE) com els de la Xarxa 
Europea Nightingale en diverses ocasions han posat de manifest la necessitat 
d’endegar recerques preocupades per enllaçar les experiències locals amb la 
reflexió sobre mentoria a nivell internacional, per comprovar els beneficis 
d’aquesta pràctica i per establir criteris objectius i extrapolables que ens 
serveixin per veure els efectes del programa. Una part d’aquestes 
preocupacions –sinó totes- han estat compartides pel Consell Social de la UdG, 
el responsable polític del Rossinyol –la rectora de la UdG-, així com els 
mestres, enllaços territorials i tècnics de les comarques gironines que participen 
en el Rossinyol.  
 
La recerca que aquí presentem vol donar resposta, ni que sigui de manera 
parcial, a aquestes preocupacions que expressades en forma d’objectius són 
els següents:  
 
1. Obtenir informació sobre recerques centrades en la mentoria d’alumnat 
immigrat desenvolupades en altres països (Alemanya, Àustria, Eslovènia, 
Estats Units, Israel, Noruega, Suècia, Suïssa, etc.) amb l’objectiu d’elaborar un 
marc teòric sòlid que ajudi a argumentar científicament el projecte Rossinyol.  
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En aquest apartat, integrat en el marc teòric, es presenten diferents models de 
mentoria diferenciats per l’àmbit d’aplicabilitat o sector i es ressalta que en 
qualsevol model sempre hi ha present la idea d’oferir una ajuda personal a 
través d’un rol positiu, a través del guiatge i mitjançant la presentació d’un 
model personal que ajuda a consolidar la confiança, l’autoestima i la seguretat 
en la persona mentorada. Tal com podreu apreciar en l’emmarcament teòric, 
qualsevol projecte de mentoria es basa, fonamentalment, en la qualitat de la 
relació; una relació fruit d’una decisió conscient, lliure i empàtica.  Són 
precisament aquests elements els que, segons diferents teòrics, generen 
canvis positius i ràpids en les persones mentorades i, en funció del tipus de 
mentoria, també entre els propis mentors.  

 
2. Realitzar una primera anàlisi dels ímputs que aporta el projecte Rossinyol al 
territori on es porta a terme. Mitjançant l’elaboració i passi d’una entrevista a 
mentors, mestres (dels mentorats) i enllaços territorials (persones del territori 
que es posen en contacte amb les escoles per seleccionar els mentorats –entre 
d’altres tasques-) s’ha analitzat: els punts forts i febles del projecte, els 
possibles efectes de la mentoria en el mentorat i el tipus de relacions que s’han  
establert entre els agents que participen en el projecte. 
 
Si les impressions que l’equip tècnic tenia del projecte Rossinyol eren positives 
així que es va iniciar el projecte, molt més ho han estat després de la realització 
de les entrevistes. Tal i com s’explica a l’apartat d’anàlisi dels resultats tots els 
agents han reconegut diversos i  múltiples beneficis: mentorats que s’obren a 
l’entorn i a noves persones,  mentorats que eixamplen la xarxa social amb 
persones de diferents orígens culturals,  increment del grau d’autonomia i 
d’autoestima, millora de les competències lingüístiques en llengua catalana (i 
interiorització de l’ús social de la llengua catalana), descoberta de noves 
“realitats” i espais i, en molts casos, increment de les expectatives educatives 
tot i no poder certificar encara una millora del rendiment escolar.  
 
3. Establir uns criteris d’avaluació que permetin donar pautes per desenvolupar 
aquest projecte –o projectes similars de mentoria-  en altres llocs del nostre 
país. En aquest apartat del treball s’ha elaborat una proposta d’indicadors amb 
la presentació del conseqüent instrument per, en una fase posterior, recollir 
informació que permetin fer un seguiment acurat, objectiu  i extens del projecte.  
 
Els indicadors que es presenten han estat construïts a partir d’una selecció dels 
objectius principals que persegueix el Rossinyol, de l’escala d’autoestima de 
Rosenberg,  del Match Characteristics Questionnaire i del Youth Mentoring 
Questionnaire Survey. Tal com podreu aprecia els objectius que s’avaluen són 
principalment tres: Primer: avaluar el grau d’inclusió social, cultural i lingüística 
dels mentorats (mitjançant l’avaluació objectiva i expressa del grau de 
desenvolupament de l’infant/ jove mentorat, del nivell de coneixement i d’ús de 
la llengua catalana, de la xarxa relacional, del nivell de coneixement de l‘entorn, 
del nivell d’implicació i d’utilització dels serveis i dels recursos culturals i socials 
del mentorat). Segon: avaluar el grau d’autoestima i d’autoconfiança del 
mentorat. I tercer, avaluar les aspiracions i expectatives educatives  (mitjançant 
el nivell de coneixement del sistema educatiu que per edat li cau més a prop i 
anàlisi de les aspiracions educatives objectives). A banda d’això, i a través 
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d’una bateria de preguntes expresses, també s’avalua la relació entre el mentor 
i el mentorat. Tot això es concreta en tres qüestionaris pensats per passar-los 
al mentor, al mentorat i als mestres tant a l’inici com al final del projecte.  
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2. Estat de la qüestió  

Hi ha qui entén l'educació com el procés pel qual la societat transmet, de 
manera deliberada, els seus coneixements acumulats, aptituds i valors d'una 
generació a una altra. A més, l’aprenentatge i l' interès per assolir uns 
coneixements o per actualitzar els que ja tenim s'ha d'estendre a totes les 
etapes de la nostra vida. La fita no es tracta tant d’acumular coneixements, sinó 
de disposar dels mecanismes que ens permetin adaptar els que ja tenim a la 
societat actual i, alhora, estar oberts als nous coneixements i a les noves 
experiències que ens aporta el món d'avui. 

En aquest sentit, per aprendre no hi ha una edat determinada ni un període 
concret. La formació comprèn diferents vessants de la vida: l'actualització dels 
coneixements, el treball, la cultura, el lleure, la preparació personal... i és per 
això, que són importants la formació i el reciclatge continu.  

En el cas de la mentoria i tenint en compte les teories centrades en 
l’aprenentatge al llarg de la vida, l’educació no es limita a l’adquisició de 
coneixements en una aula d’una institució educativa formal, sinó que ha de ser 
entesa com un procés multidimensional i polifacètic i que també inclou altres 
aspectes del procés del desenvolupament humà  (Braimoh, 2008). 

La mentoria, anomenada de diferent manera segons l’àmbit en què aquesta 
actua i segons qui en parla,  hi ha qui diu que és tant antiga com l’ésser humà i, 
des de sempre, s’ha practicat. Ara bé, en les darreres dècades, aquesta s’ha 
anat institucionalitzant en diferents programes basats tant en l’escola com en la 
comunitat o bé, intentant combinar ambdós escenaris. La mentoria ha estat 
reconeguda com un mitjà altament eficaç i dinàmic de desenvolupament 
professional per a joves i acadèmics sense experiència. Tant és així, que 
aquesta s’ha convertit en una part habitual de l’escena educativa arreu.  

Durant els darrers anys la qüestió de la diversitat social i ètnica ha arribat a ser 
un tema prioritari en diferents àmbits educatius i socials, i en aquest sentit, la 
mentoria ha esdevingut una eina i un instrument eficaç que, a llarg termini, pot 
contribuir i facilitar la integració de persones en risc d’exclusió social.  

La mentoria, doncs,  pot ser útil per treballar la inclusió, la qual ha de contribuir 
a una major pluralitat ètnica dins de les institucions educatives i socials. El 
paper subjacent del mentor és el de garantir que aquest règim ajudi a soscavar 
les desigualtats socials i educatives del mentorat. Aquest tipus de programes 
es basen en la idea del benefici mutu: benefici per al mentorat i per al mentor. 
La idea de fons és que el mentor ofereixi al mentorat un model positiu 
mitjançant l’establiment d’una relació interpersonal (establiment d’un vincle). 
L’objectiu no és només que el mentorat tingui un millor comportament, tant a 
dins com a fora de l’escola o que augmenti les probabilitats de  que es matriculi 
a la universitat quan arribi el moment, sinó que el mentor ha d’ajudar al 
mentorat a enfortir les seves expectatives educatives, a millorar l’autoestima, 
l’autoconfiança personal i social,etc. En definitiva, ha de realitzar un 
acompanyament per reforçar tots els aspectes per un desenvolupament positiu.  
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En aquest cas, la mentoria entre iguals aporta molts beneficis a tots els 
implicats. Així, els mentors poden ser un gran referent per als mentorats, 
elevant les seves aspiracions i èxits, a la vegada que establint una relació 
acurada s’observa una diferència significativa en l’actitud del mentorat, sobretot 
pel que fa al comportament, motivació i sentit de vàlua personal. En relació als 
mentors, aquesta relació els pot oferir una comprensió única de la diversitat 
social i ètnica existent en la societat. 

L’ús de la mentoria (orientació personal, coaching) pot promoure l’aprenentatge 
permanent, la ciutadania activa, la inclusió social i el desenvolupament 
personal i per tant pot contribuir a la inclusió escolar i social dels joves 
immigrants o grups desafavorits. Investigacions recents destaquen els efectes 
positius de la mentoria, així com les millores en els resultats acadèmics dels 
mentorats, l’assistència a classe i les relacions familiars. Alhora, s’observa una 
millora en la prevenció de la iniciació a les drogues o a l’alcohol (Johnson, 
1998; LoSciuto et al., 1996; Tierney and Grossman, 1995). El generador 
d’aquests efectes és el desenvolupament d’un fort vincle entre mentor i 
mentorat. La recerca existent, suggereix que una relació de mentoria més 
propera i de més suport, és més propensa a produir canvis positius en la vida 
del jove que una relació menys freqüent (Grossman i Johnson, 1999). Cal dir 
que aquest procés es realitza amb l’objectiu d’aconseguir un guiatge per part 
del mentor que faciliti la integració social i educativa dels mentorats.  

Perquè aquest tipus de projectes funcionin amb eficàcia es requereix un cert 
grau de compromís i de meticulositat tant per part del mentor com del mentorat. 
Kram (1986), Clulow i Brennam (1998,) defineixen l’activitat de mentoria com 
un conjunt de relacions amb els superiors, companys, subordinats, i (fora de la 
feina) de la família i amics, que recolzen el desenvolupament de l’individu en un 
moment determinat.  

El present estat de la qüestió se centra en explicar quina és la recerca existent 
fins el moment sobre mentoria, especialment de la mentoria entre iguals, però 
també els antecedents i els orígens, les tipologies existents, els resultats 
científics per fer de la mentoria un programa eficient i eficaç i els indicadors 
d’avaluació per observar la millora que els mentorats i mentorades poden 
obtenir. Amb tot, aquest apartat vol actuar com a marc de referència del 
projecte de recerca ARAFI 2009 ARF00023 no només per a la millora del 
projecte de mentoria Rossinyol sinó també d’altres similars. També es tracta 
d’una bona base per a poder observar, més endavant, quines poden ser les 
contribucions del projecte Rossinyol a la comunitat científica internacional.    

 

2.1. Els orígens de la mentoria i alguns programes de 
referència 

Antigament l’aprenentatge per adquirir competències professionals va prendre 
la forma d’artesans envers l’aprenentatge del procés gremial per tal d’adquirir 
les capacitats cognitives, psicomotrius i afectives dels dominis d’aprenentatge. 
Per exemple, un nen a la llar, creixia essent alimentat i tutelat pels seus pares i 
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els membres de la família immediata, així com per gent de la comunitat, que en 
conjunt li impartien el coneixement de com comportar-se i integrar-se 
adequadament a la societat com a part del procés de creixement i 
desenvolupament. Més tard, en la joventut, aquest era enviat a aprendre una 
vocació sota la cura d’un artesà, on l’etiqueta moral i l’adquisició de 
competències també anaven lligades. Aquesta formació es donava en diferents 
àmbits professionals: fusteria, confecció de teixits, paletaria, ferreria, sabateria 
o medicina tradicional (Omolewa, 1980).  

Aquest tipus de mentoria tradicional suposava una relació de guiatge entre 
mentor i mentorat, on l’aprenentatge es basava en la còpia constant d’un model 
a seguir a fi d’aconseguir la formació adient per a aplicar els coneixements i 
habilitats adquirides de manera autònoma. Els beneficis de la mentoria,  no 
només es traduïen en habilitats en relació a una formació, sinó també en 
actituds i comportaments socials per a integrar-se en la societat. 

En un nivell més actual, i tenint en compte els estudis i les investigacions fetes 
per Morgan i Smit (2001),  la mentoria s’ha convertit en una paraula de moda 
en l’educació superior dels darrers anys, seguint les tendències dels negocis i 
la indústria, on ja fa dècades que s’utilitza. Dins d’aquesta concepció, lligada a 
la teoria econòmica del capital humà, la mentoria es caracteritzaria per donar 
suport en la formació per assolir un  desenvolupament professional més òptim, 
a fi i afecte de millorar el rendiment econòmic de l’empresa. En aquest sentit, 
tant treballadors com directrius n’obtindrien un benefici mutu. Barbuto (1992), fa 
referència a aquest aspecte al definir el procés de mentoria com una relació 
didàctica, on els mentors també es beneficien dels mentorats.  

Als Estats Units es troba el projecte de mentoria amb infants i joves d’origen 
vulnerable amb més experiència i més extens del món. Big Brothers and Big 
Sisters of America (a partir d’ara BBBSA) es va iniciar l’any 1908 a la ciutat de 
Nova York i actualment compta amb 250.000 parelles que es troben cada 
setmana. Actualment, només a Nova York, tenen 4.000 parelles. Aquestes són 
unes xifres notablement més elevades que les de molts projectes europeus. 
Malgrat algunes particularitats que aquest programa pugui tenir respecte 
d’altres programes de mentoria pel que fa al nombre de persones que 
constitueixen l’aparellament (tant si és un mentor per a diversos mentorats, 
com si és un mentor per a un sòl mentorat, programes específics per 
determinats grups ètnics o més generals), l’experiència de BBSA i d’altres 
programes de mentoria similars acostumen a tenir més o menys el mateix 
sistema de selecció, aparellament, formació i de supervisió. Aquestes 
situacions similars pel que fa als objectius, estructura i organització promou que 
sigui possible la comparativa entre programes, la recerca basada en les 
evidències i en els elements que promouen l’eficàcia o l’ineficàcia d’aquests. 
També es poden observar reptes comuns que tenen els programes de mentoria 
arreu com és la dificultat per trobar mentors masculins. A més, una gran 
diferència que es pot observar entre els programes basats als Estats Units 
respecte d’altres és el gran treball i els elevats costos que les organitzacions 
nordamericanes inverteixen en la comprovació dels antecedents dels mentors a 
nivell legal. Aquest fet succeeix per evitar futures denuncies de les famílies dels 
mentorats per qualsevol motiu i evitar perdre el judici i fer front a un pagament 



 10 

molt quantiós1. A més d’entrevistes molt acurades, també es prenen diverses 
mesures que s’utilitzen per assegurar-se que els mentors tenen un passat 
impecable. 

Han estat moltes les recerques que s’han dut a terme al voltant de BBBSA que 
suggereixen que la mentoria té importants beneficis per als joves que participen 
en aquests programes (Tierney, Grossman i Resch, 2000). L’avaluació 
d’aquests autors sobre BBBSA proporciona l’evidència més concloent i d’ampli 
abast: la mentoria d’un-a-un pot ser de gran influència en les vides dels joves. 
Les conclusions a les que va arribar aquest estudi és que els “Little Brothers 
and Little Sisters” tenien el 46% menys de probabilitats que els seus homòlegs 
d’un grup control per a iniciar-se en el consum de drogues, i un 27% menys 
propensos a iniciar-se en el consum d’alcohol. També, s’observa com aquests 
tenien menys probabilitats d’agredir físicament algú i de ser menys absentistes 
a l’escola, la meitat que el dels joves del grup control. Els mentorats i 
mentorades se sentien més segurs de si mateixos, tenien majors expectatives i, 
en conseqüència, evolucionaven positivament a l’escola aconseguint notes 
lleugerament superiors que els nois i noies del grup de control. També es van 
identificar relacions positives pel que fa a l’establiment de relacions amb amics i 
familiars propers.  

BBBSA va ser un antecedent del projecte PERACH d’Israel. Mentre que en el 
BBBSA els mentors són persones de la comunitat en el projecte PERACH els 
mentors i mentores són joves que cursen estudis universitaris. El PERACH, 
paraula hebrea que significa flor, va ser fundat al 1972 a l’Institut Científic 
Weizmann a Israel i, actualment, és un programa integrat en el sistema 
universitari del país. Es tracta d’un programa nacional en què estudiants 
universitaris treballen conjuntament amb escolars amb necessitats 
acadèmiques, socials i/o culturals. L’objectiu general és contribuir a dissipar les 
desigualtats socials i culturals, en tant que obstacles entre els nens, amb la 
finalitat d’aportar una formació que permeti a les persones esdevenir futurs 
líders socials i ampliar la visió i la comprensió sobre les condicions de vida 
d’altres persones2. Aquest tipus de projecte ha esdevingut un referent en molts 
dels programes de mentoria europeus. Actualment el projecte PERACH arriba a 
prop de 25.000 estudiants universitaris (el 15% dels estudiants universitaris 
d’Israel), i 25.000 escolars d’unes 5.000 escoles. Els estudiants provenen de 
diversos centres d’ensenyament superior per tal d’esdevenir mentors. Un de 
cada cinc antics estudiants universitaris a Israel (500.000 persones) ha 
participat en el programa com a mentor o mentora en algun moment de la seva 
vida. L’any 1996, més de 19.000 estudiants van fer de mentors a tot el país, 
amb uns 45.000 escolars.  

A diferència d’altres projectes, els objectius del PERACH no són estrictament 
acadèmics, sinó que es basen en aportar enriquiment als mentorats estimulant 
                                                 

1 Per exemple, els Boys Scouts d’Amèrica varen rebre una denúncia i després de perdre 
el judici varen haver de pagar 30 milions de dòlars d’indemnització el 2010. 

2 Per conèixer en profunditat el projecte PERACH es pot consultar la seva web: 
www.perach.org.il. 



 11 

el seu desig d’aprendre, reforçant la seva confiança i servint com a referents i 
proporcionant habilitats per al desenvolupament dels infants i joves. Sovint 
també es realitzen activitats culturals, lúdiques i extraescolars, a fi i afecte 
d’enriquir-se i conèixer els recursos i equipaments que els ofereix l’entorn. 

El principal esquema està basat en relacions un-a-un, i per tant, es tenen en 
compte les necessitats particulars de cada alumne. En la majoria de casos, el 
funcionament pràctic consisteix en trobades, aproximadament de dues 
sessions de dues hores, dues vegades per setmana, al llarg del curs escolar. 
Les trobades tenen lloc fora de l’escola, sovint a casa dels mentorats. Com a 
gratificació pels mentors, aquests són guardonats amb un descompte parcial 
(aproximadament d’un 40%) de la matrícula universitària. Gairebé sempre, tant 
mentors com mentorats, estan molt satisfets amb la seva participació en el 
projecte i destaquen els canvis significatius que ha produït la mentoria en ells 
mateixos. Un dels avantatges que té el projecte PERACH és que té un conveni 
amb el ministre d’Educació d’Israel i que les beques per als universitaris es 
troben lligades a la participació en aquest projecte. És a dir, que algunes 
beques del sistema  universitari israelí s’atorguen condicionades a la 
participació dels joves en aquests programes de mentoria promovent, 
d’aquesta manera, el seu compromís social. 

En aquest sentit,  la mentoria en aquest projecte es produeix en un cara a cara 
en el que, generalment, pren forma de mentoria de persona-a-persona, on els 
estudiants que ja pertanyen al campus donen suport als que acaben d’arribar. 
El vincle relacional pot aportar noves visions i perspectives, a la vegada que pot 
ajudar a fer-se una idea de quines són les problemàtiques, limitacions o 
capacitats en contextos o institucions educatives compartides (patrons d’estudi, 
enfocaments en relació a l’aprenentatge, tècniques de motivació, etc.). 

Prenent el projecte PERACH com a referent, el 1997 es va crear el projecte  
NIGHTINGALE a la Universitat de Malmö, a Suècia. Va ser l’any 1996 quan un 
delegat de l’Escola de Formació de Docents a Malmö va viatjar a Israel per 
estudiar el projecte PERACH i, des de llavors, es va implementar gràcies a la 
beca atorgada per la Wallenberg Foundation. A l’any 2001 la Universitat de 
Malmö va aprovar el NIGHTINGALE PROJECT, un projecte de mentoria entre 
universitaris d’aquesta universitat i infants d’origen estranger de les escoles de 
la ciutat. El nom de Näktergalen (Nightingale) té relació amb el símbol de la 
ciutat de Malmö, en referència a un petit ocell –un rossinyol- que canta molt bé 
quan se sent segur. Per tant, l’objectiu del projecte era establir un esquema de 
mentoria a la universitat sueca que tingués el mateix contingut i organització 
estructural que la del PERACH i que potenciés l’existència d’infants que es 
senten segurs i acompanyats per un o una jove universitària en un entorn 
desconegut.  

Després del projecte pilot, que havia estat funcionant durant tres anys, Lena 
Rubinstein Reich va dur a terme una avaluació al 2001 sobre les trobades entre 
mentors i mentorats que integraven el projecte (“The Nightingale Mentor 
Scheme. Encounters between schoolchildren and university students”) on 
demostrava, entre altres coses, que el NIGHTINGALE tenia una alta taxa d’èxit 
(un 97%) pel que fa al compliment per part dels mentors de les seves tasques. 
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Aquesta avaluació va evidenciar que els mentors adquirien un aprenentatge 
important ja que interioritzaven habilitats interculturals, comunicatives i de 
respecte per l’altre que no es donaven, de forma pràctica, en el marc 
universitari. Pràctiques, d’altra banda, que són necessàries en el món 
professional d’una societat diversa com l’actual. Molts dels mentors que 
Rubinstein Reich va entrevistar van afirmar que cap llibre podia ensenyar les 
coses que havien après simplement essent mentors. Pel que fa als mentorats, 
quan els nens descrivien què era tenir un mentor, sovint coincidien a dir que els 
havia agradat molt i que la relació havia estat de molt bons companys. Els 
estudiants universitaris aportaven evidències dels progressos realitzats a l’aula 
pels mentorats. Per exemple, els escolars tímids guanyaven més confiança en 
si mateixos,  alhora que milloraven en competències lingüístiques.  

En el marc d’aquest projecte sorgí el Rossinyol de la Universitat de Girona, el 
projecte en el que es centra en aquesta recerca i del qual s’elaborarà un anàlisi 
acurat per obtenir-ne els instruments d’avaluació. 

 

2.2. Tipologies de programes en mentoria  

La mentoria es pot classificar en diferents tipologies en funció de l’àmbit 
d’intervenció o espai/institució on es porti a terme, o també segons el tipus de 
relació que s’estableix entre mentor i mentorat. En aquest cas, i seguint la 
classificació que en fa tant BBBSA com Gil Noam i Tina Malti (2008), i tenint en 
compte el marc referencial del Projecte Rossinyol, la mentoria es pot classificar, 
a nivell general, en programes de mentoria un a un o bé en programes de 
mentoria relacionals:  

Programes de mentoria un a un 

En aquest tipus de programes la relació que s’estableix entre els mentors i 
mentorats és en base a la relació que s’estableix entre aquestes dues persones 
individuals. El programa de mentoria actua amb el suport de l’escola o 
d’algunes organitzacions cíviques però sense tenir una relació molt estreta amb 
les institucions educatives i/o serveis socials. D’aquest tipus, n’apareixen dues 
de diferents,  la comunitària i l’acadèmica. 

- Mentoria comunitària (o basada en la comunitat). 

Aquest tipus de mentoria es caracteritza perquè les relacions entre mentor i 
mentorat molts cops es basen en programes comunitaris, fent activitats de 
descoberta de l’entorn i que ajuden al desenvolupament de la integració social i 
comunitària en el context local.  Si bé és cert que no existeixen uns patrons a 
seguir en relació al nombre de trobades i al temps, és d’especial importància el 
contacte continuat i pactat.  

La majoria d’estudis en l’àmbit local i nacional exposen que els mentorats que 
tenen un model i un referent adult que actua com a acompanyant en les 
diferents àrees de desenvolupament personal i social, milloren en relació als 
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estudis i al procés d’inclusió escolar, però també en l’àmbit de les relacions 
amb els familiars i amics. A la vegada, són menys propensos a l’abandonament 
escolar i a esdevenir potencials consumidors de drogues o a tenir 
comportaments delictius.  

La idea d’intercanviar els coneixements i les experiències pot donar lloc a un 
major desenvolupament integral. A més, a través d’aquesta relació de 
col·laboració es pot fomentar el pensament crític i la manera de veure i 
entendre l’entorn social. Aquest procés, de cap manera subestima o devalua 
l’important paper que juga l’experiència en el desenvolupament humà sinó que 
vol ser un complement, un suport o un acompanyament en relació als 
processos d’iniciació a noves perspectives i experiències personals. 

- Mentoria acadèmica/escolar.  

Hi ha molts estudis que corroboren els beneficis que té la mentoria en l'àmbit 
escolar i acadèmic. En aquest sentit, es tractaria d'una mentoria que es porta a 
terme dins de l'escola o en centres de secundària i en constant contacte amb 
l'entorn escolar més pròxim al mentorat. El professorat tutor del mentorat és un 
referent molt importat en aquesta tipologia de mentoria, en tant que pot 
esdevenir l'element clau per analitzar i observar les millores del seu alumnat, 
tant acadèmicament com en relació a aspectes més vinculats a la personalitat, 
a l'autoestima, a la seguretat personal i a les relacions socials.   

Aquest tipus de mentoria tracta d'oferir un suport al mentorat en relació a la 
seva trajectòria acadèmica i escolar, i que passa per l'interès per allò que fa 
(treballs escolars, vivència diària, tipus de relacions i activitats, continguts 
curriculars, etc,) a fi i afecte de construir un vincle de confiança basat en 
l’orientació i l'interès mutu.  

En aquest cas, el vincle relacional entre iguals pot aportar noves visions i 
perspectives, a la vegada que pot ajudar en la resolució de  problemàtiques, 
limitacions o capacitats en contextos o en institucions educatives compartides 
(patrons d’estudi, enfocaments en relació a l’aprenentatge, tècniques de 
motivació, etc.). 

Programes de mentoria relacionals 

Actualment, existeix un debat en el món científic al voltant de la mentoria sobre 
si aquests programes han de continuar tenint l’estructura un a un o bé han 
d’estar més estructurats i coordinats amb altres agents com l’escola, els 
mestres, els treballadors socials, les famílies i la comunitat. És a dir, allò que 
cal és intentar promoure de forma més coordinada els mateixos objectius per a 
promoure l’èxit dels nens i nenes, nois i noies i, no fer-ho tant de forma 
fragmentada i atomitzada sense treballar pels mateixos objectius ni de forma 
coordinada (Noam and Fiore 2004). 

Aquest tipus de mentoria relacional té com a objectiu promoure relacions de 
mentoria relacionades amb l’escola i la comunitat que promoguin l’èxit dels 
mentorats. El programa RALLY de la universitat de Harvard n’és un clar 
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exemple. En aquest programa els mentors es troben en institucions educatives 
o de la comunitat (associacions d’immigrants, cíviques, etc.) que poden partir 
del coneixement de la institució i de la situació particular del mentorat o 
mentorada en el marc d’aquesta i en relació als aprenentatges que fa en 
l’escola, en els activitats extraescolars o durant l’estiu. En aquest sentit, els 
mentors i mentores connecten el coneixement que es dóna a l’escola amb 
aprenentatges informals que prevenen el fracàs educatiu i transformen el 
comportament oposicional o de resistència escolar en un d’assertivitat proactiva 
i de lideratge (Noam i Malti 2008).  

 

2.3. Alguns aspectes dels programes de mentoria a t enir en 
consideració per a l’avaluació 

Les recerques realitzades fins el moment ha identificat una sèrie de beneficis 
dels programes de mentoria tant pels mentors com pels mentorats. També s’ha 
destacat que els efectes són desiguals tenint en compte l’estructura dels 
programes, les dinàmiques i interaccions que es generen, la formació, 
l’estructura del programa i els objectius. 

Efectes en el mentorat, en els mentors i en l’entor n 

La relació, sovint d’amistat, entre el mentor i el mentorat condueix a un major 
enteniment i tolerància vers altres persones d’orígens socials i culturals i una 
reducció important del fracàs escolar, baixa auto-estima o de comportament 
delictiu entre altres (Davidson & Redner, 1998; LoSciuto, et al., 1996). El 
mentorat a través d’una relació amb un adult té l’oportunitat d’adquirir noves 
experiències i coneixements. Alhora, rep un referent positiu (un estudiant de la 
universitat) que incideix directament a una millora de la seva autoestima. 
També s’observa com augmenta l’interès i/o desig del mentorat per continuar 
els estudis, millorant així, les seves expectatives acadèmiques. Simultàniament, 
l’experiència de la mentoria serveix als mentors com a model per obtenir una 
visió de la vida d’un jove nouvingut i d’una família nouvinguda amb altres 
tradicions i cosmovisions. Tanmateix els ofereix un major coneixement, 
comprensió i empatia per trajectòries vitals de persones d’orígens diferents que 
poden ser un complement en la seva formació superior. Tot això, al seu torn, 
resultarà ser un element positiu a mesura que continuen els seus estudis 
universitaris, així com posteriorment, en la seva carrera professional. En alguns 
estudis realitzats els mentorats recorden haver visitat la universitat amb el seu 
mentor, on van tenir l’oportunitat de conèixer un ambient i un estil de vida 
d’estudiant. En aquest sentit, són molts els estudis que afirmen que la mentoria 
influencia en les aspiracions i expectatives acadèmiques del mentorat. (Fresko i 
Kowalsky, 1998).  

Un dels grans aspectes innovadors dels projectes de mentoria és la intenció de 
crear canvis positius tant en mentorats com en mentors. L’experiència parla per 
si mateixa i demostra que com a resultat de ser mentors, els joves amplien la 
seva visió i coneixement sobre aquells nens i nenes que provenen d’altres 
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grups socials i culturals. Els mentorats, en el seu torn, experimenten noves 
vivències, i poden participar en activitats que no havien fet mai abans. A més, 
el programa proporciona informació i formació significativa per conviure en 
societat, a la vegada que propicia l’acostament i el coneixement d’algunes 
institucions, com per exemple, les universitats involucrades amb el projecte de 
mentoria. Les universitats participants es converteixen en agents actius amb un 
fort compromís, tal com suggereix la Declaració de Bolonya, al procés 
d’integració social i educatiu de les classes més desfavorides. Precisament, en 
aquest sentit, una característica destacable de la mentoria és que pot esdevenir 
una eina molt eficaç, a llarg termini, per a millorar la diversitat a les nostres 
universitats. 

Tot i això, tant el mentor com el mentorat no només aprenen noves habilitats 
sinó que també descobreixen la importància de la col·laboració i l’esperit de 
treball en equip. Cal destacar ambdós reben uns estímuls que els ajuden a 
reflexionar sobre les seves pròpies capacitats i habilitats. 

Els beneficis del programa de mentoria, però, van molt més enllà de les 
persones involucrades. Així, les famílies, sovint, veuen una millora en els seus 
fills, tant en l’àmbit educatiu com social, alhora que participen en activitats i en 
el procés de mentoria. Per a ells també es converteix en una porta d’entrada 
important que s’obre a altres realitats socials i culturals, i els ajuda en el seu 
procés d’integració. En definitiva, els projectes de mentoria, s’han d’entendre 
com a projectes de referència educativa i social, i  poden esdevenir molt 
eficaços en la inclusió de les minories ètniques, més enllà de la seva condició 
social. 

Així doncs, un dels beneficis a nivell social és que en ciutats on els estudiants 
han participat de l’experiència de la mentoria, la cohesió social s’enforteix i 
aquesta promou, al seu torn, un sentiment de pertinença i de benestar 
col·lectiu. Per aquesta raó, s’intenta que els membres de la xarxa d’universitats, 
els governs municipals, les administracions locals, les entitats financeres i les 
associacions de tot tipus estiguin obertes a col·laborar el més activament 
possible en el projecte a fi i afecte que es pugui ampliar en altres regions, en  
altres països  i així consolidar el programa. 

Avaluació de les dinàmiques intrínseques dels progr ames. Aspectes a 
tenir en compte per a l’elaboració de programes de mentoria efectiva 

Perquè aquests beneficis siguin els majors possibles hi ha alguns factors o 
elements de consens entre la comunitat científica que s’han de tenir en compte. 
A continuació es presenten alguns elements que poden ser clau per a un millor 
funcionament i un bon desenvolupament dels projectes: 

Aparellament: Cada parella és escollida en funció de determinades semblances 
o interessos, essent així un requisit previ per a vetllar per una bona relació 
entre el mentor i el mentorat. Sovint, el punt de partida per a la primera trobada, 
és un interès comú. Alguns mentors veuen similituds entre ells i els seus 
mentorats, i altres han descobert que més aviat es complementen. Una bona 
combinació dels participants ha demostrat ser un requisit essencial per un bon 
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desenvolupament de l’amistat i de les interaccions entre mentor i mentorat (Sild 
Lönroth, 2007). A més, cal subratllar que les relacions de mentoria 
s’estableixen, generalment, entre dues persones que no tenen una diferència 
d’edat significativa però que sovint provenen de contextos socials i culturals 
diferents. Tot i això, la diferència d’edat o l’origen de cadascú no és 
estrictament el modus operandi de la mentoria. Les diverses experiències de 
vida individual, el context social, la situació personal, la maduresa i els nivells 
de competència solen ser alguns dels factors determinants per a què el procés 
de mentoria es porti a terme. En aquest sentit, algunes investigacions han 
demostrat que l’eficàcia d’aquest tipus de programa millora d’acord amb certs 
paràmetres, un dels quals són les característiques ètniques, de gènere o edats 
de la parella mentor-mentorat (Cloward, 1967; Cohen i altres, 1982; Fresko, 
1993, 1996; Fresko i Chen, 1989).  

Defugir dels estereotips: Abans de començar les trobades, normalment es dóna 
poca informació sobre la persona amb qui es realitza la mentoria i molta sobre 
el funcionament del projecte. Ambdues parts solen estar d’acord amb les 
normes. D’aquesta manera s’aconsegueixen deixar de banda els prejudicis. El 
mentor rep, posteriorment, accés a la informació general sobre el mentorat 
assignat. Així, el mentorat pot ser vist, simplement, sobre la base de la seva 
pròpia personalitat i no sobre idees preconcebudes.  

Importància de l’estructura: Un requisit previ a la construcció d’una bona relació 
és la creació d’una rutina i la continuïtat de la interacció. El mentorat ha d’estar 
absolutament segur que es portaran a terme les trobades pactades i el 
programa ha de comptar amb un bon mecanisme de seguiment. La previsibilitat 
i la regularitat de contacte crea seguretat i és imprescindible per a incrementar 
la confiança del mentorat. 

Alhora, per als mentors, la bona programació també és de gran ajuda, ja que si 
existeix un cert ordre hi ha una clara probabilitat de que la regularitat es 
compleixi. Les sessions de mentoria han d’incloure activitats estructurades 
(DuBois i altres, 2002), i tant els mentors com els mentorats han de poder 
prendre decisions per igual a l’hora de planificar les sessions de trobada que 
duran a terme. Les activitats socials i acadèmiques, com per exemple anar a 
dinar, assistir a esdeveniments esportius o visitar museus són diferents opcions 
(Morrow i Styles, 1995; Herrera, Sipe i McClanahan, 2000). El treball consisteix 
en assumir la responsabilitat d’un mentorat, les vegades per setmana 
acordades i durant els mesos acordats.  

Els programes aparellen mentors i mentorats amb una base d’interessos 
compartits i de preferència tant per al mentor com per al mentorat i la seva 
família (Tierney, Grossman i Research NL, 2000; DuBois i altres, 2002). Cal dir 
que no existeix un mètode perfecte per relacionar un mentor i un mentorat ja 
que, de fet, l’edat, el sexe i l’educació dels voluntaris tenen menys importància 
que no pas la seva pròpia visió sobre la mentoria. Els mentors que tenen 
objectius per als seus mentorats orientats a resultats, sobretot pel que fa a 
comportaments o conductes concretes, tenen menys èxit que aquells mentors 
amb objectius més orientats al procés, com ara construir confiança i esdevenir 
un amic i/o un confident. 
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Els programes també han de recolzar els mentors en tot el procés i, per tant, és 
preferible que hi hagi una figura professional o personal del programa que vetlli 
per a la supervisió i acompanyament al mentor, posant-se en contacte amb ell 
una vegada al mes, com a mínim. El personal del projecte també pot ajudar als 
mentors d’una manera més directa mitjançant la redacció de plans o 
suggeriments d’activitats. Els mentors fan la seva tasca molt millor quan estan 
concentrant els seus esforços en la relació amb el mentorat que no pas quan 
també s’han de dedicar a la logística o a aspectes administratius o burocràtics 
(Herrera, Sipe i McClanahan, 2000). En conclusió, els mentors que tenen un 
seguiment, una formació i un suport són més proclius a continuar amb la 
mentoria i a tenir un impacte positiu en els mentorats.  

Cal destacar que els mentors han d’estar disposats a permetre que el mentorat 
prengui decisions sobre activitats o altres propostes, i que s’abstinguin de ser 
massa crítics o de sermonejar-los. En general, han de veure el seu paper com 
el d’un amic de confiança, més que el d’un professor (Tierney, Grossman i 
Research NL, 2000; Grossman i Furano, 2002; Morrow i Styles, 1995). En 
aquest sentit, és important que hi hagi una formació específica pels mentors 
abans que comencin les trobades de mentoria (Herrera, Sipe i * McClanahan, 
DuBois i altres, 2000). Aquesta formació hauria d’emfatitzar una relació de 
confiança amb el mentorat i proporcionar al mentor una informació global sobre 
el desenvolupament del projecte. També reben informació específica sobre el 
mentorat (Morrow i Styles, 1995), així com estratègies de resolució de 
conflictes per tal d’afrontar situacions que, en alguns casos, poden posar a 
prova els seus límits i la seva paciència en determinats moments (Tierney, 
Grossman i Research NL, 2000). 

Durada de la mentoria:  Rhodes (2001) destaca que perquè un programa de 
mentoria sigui eficaç cal també les relacions tinguin una certa durada. 
Generalment, una part considerable dels nois i noies d’entorns vulnerables o 
d’origen estranger provenen de famílies monoparentals o han tingut relacions 
de desconfiança amb altres adults en el passat. Aquesta autora destaca que, 
en base a recerques existents, aquelles relacions que tenen un major efecte en 
els nois i noies són les que duren al voltant de l’any o més i aquelles relacions 
que tenen una durada molt curta, de menys de sis mesos, solen tenir, fins i tot 
en alguns casos, efectes negatius. 

Importància d’afinar en l’objectiu, el propòsit i l’autoria de les relacions: Cal 
destacar que per Karcher i Nakkula (2010) són tres els elements estructurals 
que cal a tenir en compte per a una mentoria efectiva i que s’han d’anar 
treballant en cada relació. En primer lloc, destaquen que la relació entre el 
mentorat i el mentor ha de tenir en compte tres elements claus: l’objectiu, el 
propòsit i l’autoria. En primer lloc, destaquen que quan l’objectiu del programa 
és específic (i.e. millora de l’auto-estima, de les aspiracions i expectatives 
educatives, etc.) i es treballa la mentoria conscientment en funció a aquests 
objectius, el programa serà més eficient que si l’objectiu de la mentoria queda 
obert. Ara bé, també destaquen que programes excessivament orientats als 
objectius poden evitar relacions dialògiques que emergeixen entre el mentor i el 
mentorat i que són de gran vàlua ja que la mentoria no ha d’esdevenir una 
relació unilateral. En quant al propòsit, cal destacar que els autors destaquen la 
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majoria d’interaccions entre mentorat i mentors es poden considerar com, 
principalment, convencionals o juganeres en el propòsit. Les convencionals 
s’adrecen a una possibilitat de futur partint de les convencions existents en el 
món adult (per exemple, futur laboral, estudis, universitat, etc.). En canvi, les 
juganeres tenen una orientació vers el present i més en concordança amb les 
inclinacions de desenvolupament de la infància i adolescència. Ambdós tipus 
de propòsits han trobar-se entrellaçats en l’exercici de la mentoria. Per últim, 
l’autoria , és a dir la decisió de les activitats que es portaran a terme, ha de ser 
col·laborativa i dialògica. D’aquesta forma, es crea una relació d’una 
experiència compartida que té resultats més efectius que no pas l’experiència 
unilateral en la que el mentor o mentora decideix quines activitats portar a 
terme.  

Perspectiva relacional: Aquells programes de mentoria que tenen més eficàcia 
solen ser aquells que estan estretament lligats a les institucions educatives tant 
pel que fa a allò que es dóna durant l’horari lectiu com en les activitats extra-
escolars. D’aquesta manera, la mentoria parteix de quina és la situació 
particular del mentorat o mentorada i es pot treballar la mentoria de forma més 
efectiva. Les diferents relacions que té el mentorat o mentorada es troben en la 
mateixa línea i no de forma fragmentada (Noam i Malti 2008). 

La família del mentorat: La família del mentorat ha de conèixer quin mentor 
s’assigna al seu fill, ja que ha de signar una autorització per tal que la mentoria 
es dugui a terme. A partir d’aquí, quant totes les parts involucrades hi estant 
d’acord, és quan realment mentor i mentorat inicien el projecte plegats. 

Mentre duren les trobades, els pares del mentorat tenen dret a opinar en cas 
que ho trobin oportú pel que fa a la manera en què es fan les trobades o per 
proposar activitats. Si és possible, els programes de mentoria haurien d’intentar 
que la famílies participin i s’impliquin en el procés, i sobretot pel que actuen 
com a referent de primer ordre i  tenen una influència vital en la vida del 
mentorat (Johnson, 1998; Barron-McKeagney, Woody i D’Souza, 2002). Així, 
cal tenir en compte que moltes vegades la seva implicació i col·laboració serà 
clau, i aportarà elements importants i constructius al mentor. 

Rol conscient i generació d’un espai de confiança: Les sessions de capacitació 
de mentors posen èmfasi en la idea que el mentorat és competent i participa de 
manera activa en el seu propi desenvolupament. Aquesta perspectiva posa 
l’accent en la necessitat de destacar i reconèixer les capacitats del mentorat. 
Els mentors del projecte Rossinyol reben els mentorats de manera que reforcin 
aquestes aspiracions. Una de les tasques a consolidar per part del mentor és 
afirmar i reforçar els atributs més forts i positius del mentorat en qualsevol 
situació. Per aconseguir-ho, es requereix que el mentor es centri, en tot 
moment, en les capacitats del mentorat. 

Cal dir que tot això està explicat i reforçat en les sessions de formació del 
mentor, així com en les sessions d’orientació. La importància recau en ser 
capaç de situar-se i comprendre el context social i cultural del mentorat, així 
com tractar-lo a ell  i la seva família amb empatia i respecte. Els mentors han 
de ser plenament conscients del fet que, contínuament, han de proporcionar la 
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seva atenció, afirmació, compromís i respecte, durant el desenvolupament de la 
mentoria. 

Els mentors que entenen la importància de construir un vincle de confiança i 
ser amic dels mentorats són els més propensos a experimentar l’èxit en la 
relació. 

Respectar la integritat dels mentorats: Els mentors han d’animar als mentorats 
a expressar i defensar la seva voluntat, ja que d’aquesta manera els ofereixen 
una oportunitat per aplicar  i entendre  els principis democràtics bàsics. Així cal 
realitzar un aprenentatge en valors: respecte, llibertat d’expressió, participació, 
entre altres que es considerin oportuns.  

Foment del sentit de l’humor: Els mentors saben que l’humor és un instrument 
important i valuós en totes les interaccions socials. Així, aconseguir una rialla 
crea un ambient de companyonia, alhora que el fet de compartir alegria 
enforteix la relació entre mentor i mentorat. Un mentor que riu dels seus propis 
errors i maneja la vida quotidiana d’una manera alegre, pot ajudar a que el 
mentorat també desenvolupi un sentit de l’humor propi. Fins i tot quan el 
mentorat encara no domina la llengua del país, les bromes poden arribar més 
enllà de les dificultats lingüístiques i ajudar a consolidar la relació. 

Capacitació, suport i afirmació: En el moment en què es troben mentor i 
mentorat per primera vegada, els mentors ja han rebut una bona dosi de 
capacitació sobre la mentoria que els prepara en el seu paper com a mentors. 
A partir d’aquí, han de ser plenament conscients de les seves responsabilitats i 
deures, encara que també és molt important que sàpiguen que poden comptar 
amb els coordinadors del projecte sempre que ho necessitin, ja sigui per 
consultar dubtes, atendre a demandes específiques, etc. Així doncs, els 
diversos problemes o els escenaris també es poden discutir en les sessions 
d’orientació a les que els mentors tenen dret, ja que serveixen tant per reforçar 
el paper de mentor com per a donar als coordinadors una visió del progrés 
realitzat durant el desenvolupament de la mentoria. Tots aquests elements, 
quan se sumen, ajuden a assegurar que es minimitzin les dificultats que 
podrien posar en risc el vincle mentor-mentorat. I és que un mentor no té per 
què sentir-se sòl o aïllat amb el seu mentorat. Hi ha l’opció d’iniciar o participar 
en una activitat de grup, juntament amb altres mentors i els seus mentorats. 
Aquest element pot ser una font d’estimulació i d’oci per a tots els interessats. 

En definitiva, mica en mica, els mentors van rebent comentaris positius per part 
dels mentorats, de la família, del personal escolar i de l’equip directiu del 
projecte. Ells mateixos s’adonen que tenen una gran influència sobre el 
mentorat i que realment és un referent d’ajuda i acompanyament, guiant-lo cap 
a un camí positiu. Tanmateix, els mentors veuen el fruit dels seus esforços en 
la manera en què el mentorat es desenvolupa, alhora que els reafirma en el 
seu paper de mentor. 

Reconeixement de la tasca de mentoria: La recompensa econòmica o 
simbòlica rebuda per un mentor no és d’elevada magnitud i, per tant, no sembla 
ser el motiu principal per esdevenir mentor o mentora. Tot i això, la recompensa 
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és prou gran com per donar a l’equip de gestió un marc per exigir certes 
obligacions i responsabilitats per part dels mentors. El pagament esdevé una 
petita recompensa simbòlica i un incentiu per a la  tasca que realitzen els 
mentors. Aquesta seria una manera per “assegurar que els mentorats arribin a 
sentir-se com els Rossinyols que donen nom al projecte”. Lena Rubinstein 
Reich (2001) assenyala en la seva avaluació, que la prestació de retribució 
econòmica i un treball real, ajuda a minimitzar el potencial d’abandonament a 
mig programa, fet que es dóna a vegades entre alguns mentors. Encara que 
també destaca que la suma del pagament no és d’importància decisiva i/o 
rellevant per a ells. 

Formació: La quantitat i l’enfocament de la formació impartida és molt variable 
en els programes. En alguns casos s’ofereixen orientacions mínimes adreçades 
a explicar els procediments i requisits de la mentoria. A l’altre extrem es troben 
els programes que requereixen diverses hores de capacitació i inclouen 
sessions sobre les normes del programa, els antecedents i característiques de 
la joventut, les teories del desenvolupament en l’adolescència, les habilitats 
d’escolta activa, la resolució de problemes específics de les trobades, i així 
successivament. Encara que cap investigació ha pogut documentar la quantitat 
òptima i el contingut de la formació, hi ha un consens general on s’afirma que 
és fonamental impartir algun tipus de formació (Rhodes 2001).  

Un altre aspecte important té a veure amb la necessitat d’animar als mentors 
per tal que abordin la relació mentor-mentorat amb l’objectiu de desenvolupar 
una bona comunicació. El personal del programa pot ajudar a promoure les 
expectatives dels mentors. La capacitació també pot ajudar els mentors i 
mentorats a reconèixer les seves similituds i salvar les seves diferències. La 
formació pot crear una consciència d’aquestes diferències i poden potenciar el 
treball real i conscient amb aquests joves. Així doncs, s’observa com les 
relacions més fluides entre mentor i mentorat són aquelles que duren, 
aproximadament, un any escolar, amb trobades d’una hora a la setmana com a 
mínim (Tierney, Grossman, Reseach NL, 2000; Grossman i Rhodes, 2002; 
Herrera, Sipe i McClanahan 2000; Royse, 1998).  

Estratègies per al procediment: La mentoria amb joves funciona millor quan els 
objectius se centren en el desenvolupament de relacions de confiança amb els 
seus companys i amb els adults. Els programes amb objectius exclusivament 
de comportament o conductuals, com l’assoliment de millors qualificacions o 
aconseguir el no consum de drogues, tenen menys èxit (Herrera, Sipe i 
McClanahan, 2000). Fins i tot un dels programes de mentors de més èxit, que 
ja hem esmentat abans, BBBSA, té un efecte modest en les qualificacions i en 
l’assistència a l’escola (Tierney, Grossman i Research NL, 2000). Els 
programes de mentoria han de tractar d’ajudar al desenvolupament social ja 
que les habilitats socials seran sempre en benefici del mentorat en totes les 
àrees de la seva vida i no només en l’àmbit estrictament acadèmic.  

A través dels programes de mentoria que han estat avaluats, s’observa com 
varia, enormement, el grau en què s’utilitzen procediments estandarditzats, 
com per exemple en les àrees de selecció, orientació, capacitació, supervisió, 
suport, etc. Es detecta com en alguns programes no s’inclouen, pràcticament 
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mai, cap d’aquests elements mentre que en d’altres, es posa molt d’èmfasi a 
l’estructuració. Les mateixes avaluacions destaquen quines àrees són 
especialment importants per tal de fomentar el desenvolupament de relacions 
amb un elevat grau d’èxit: detecció, orientació i capacitació, suport i supervisió. 

Així, cal que en el procés de selecció es treballi amb programes que donin 
l’oportunitat de seleccionar aquells adults que tenen més probabilitats de tenir 
èxit com a mentors. Així, és oportú que el procés de selecció comenci amb la 
tria dels mentors entre els adults que es presenten com a possibles voluntaris. 
La mentoria pot ser difícil i requereix dedicar-hi molt de temps, per això la 
selecció del voluntariat determina la idoneïtat dels mentors, alhora que 
garanteix el desenvolupament dels joves, protegint, en certa manera, la 
reputació del programa. Els procediments específics que molts programes de 
mentoria inclouen són l’ús d’entrevistes als mentors potencials i la revisió de 
referències personals. Un factor a tenir en compte és que cal que el personal i 
membres del programa revisin els compromisos dels voluntaris i discuteixin 
sobre com hauran de complir les seves responsabilitats de mentoria pel que fa 
horaris i calendaris. Així  doncs, s’observa com no només es requereix un 
compromís de mentoria, sinó que també cal disposar de temps lliure i ser 
coherent per donar suport a una relació activa. Si la parella no compleix amb 
regularitat, la possibilitat del mentor d’influir en el mentorat no es podrà 
observar mai i, a més, la inconsistència pot perjudicar en l’establiment de la 
relació de confiança real. En aquest sentit, caldrà descartar per mitjà de 
reunions tots aquells factors que no ajudin al bon desenvolupament del 
projecte, ja siguin per la falta de compromís entre els membres implicats o en 
relació als recursos. 

 

2.4. Indicadors d’avaluació en la millora del mento rat o 
mentorada 

Donat que un dels objectius d’aquesta recerca és construir indicadors adequats 
per avaluar la mentoria, tot seguit es presenten algunes eines tingudes en 
compte per les principals recerques focalitzades en aquesta temàtica. Aquests 
indicadors d’avaluació dels projectes de mentoria o similars solen basar-se en 
recerques humanístiques-interpretatives, i la majoria són de caràcter qualitatiu, 
donat que els instruments i mètodes d’investigació utilitzats no pretenen donar 
uns resultats generalitzables i quantificables, sinó que tenen com a objectiu la 
comprensió de significats de les accions de les persones, i es centren en la 
descripció i comprensió d’allò únic i particular de les persones, grups i/o 
comunitats en un context determinat. Tot i així, també s’han trobat indicadors 
quantitatius que s’han tingut en compte.  

Referent als indicadors que normalment s’analitzen en aquest tipus de 
projectes, dir que solen ser comuns en totes les avaluacions de projectes de 
mentoria. A més, la majoria es corresponen amb el que es planteja en els 
objectius generals establerts en cada programa, i per tant, són indicadors que 
s’inclourien dins de la tipologia d’avaluació de resultats, ja que tenen una 
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relació directa amb els objectius generals i específics del projecte a fi i afecte 
d’assolir els objectius inicials plantejats.  

Els indicadors han estat classificats en funció dels principals objectius del 
projecte de mentoria Rossinyol. Aquests són els següents: 

Àmbit escolar 

- Eficàcia escolar: Aquest aspecte concret, a nivell general, s’ha mesurat a 
partir d’escales categorials específiques. Alguns dels ítems que s’han tingut en 
compte a l’hora de mesurar l’eficàcia han estat a través d’escales com la 
següent: “puc fer fins i tot els deures més difícils de l’escola si ho intento” o “fins 
i tot quan el treball a classe és dur, ho puc aprendre”. Normalment s’utilitzen 
escales de valoració en 5 nivells, des de l’ 1(gens cert) al  5 (molt cert) 
(Midgley, Maehr, & Urdan, 1993). 

- Aspiracions i expectatives educatives: Alguns estudis han seguit el model 
Wisconsin sobre aspiracions i expectatives educatives (Sewell, Haller i Portes, 
1969). Cal tenir present la diferenciació entre una i altra. Les aspiracions són 
desitjos que qualsevol noi i noia pot tenir sobre el seu futur educatiu, mentre 
que les expectatives són creences que aquest o aquesta té sobre les 
possibilitats reals d’assolir-los. El mateix succeeix en el treball i/o ocupació. 
Aquests indicadors han demostrat ser uns predictors molt consistents pel que 
fa al fracàs o èxit educatiu. 

- Importància de l’escola per al seu futur: Per tal de mesurar l’importància que 
té l’escola per al mentorat, la majoria d’estudis han utilitzat una escala de 
puntuació partint de set ítems tals com: “crec que tenir èxit a l’escola és 
important” o “anar a l’escola m’ajudarà a aconseguir els meus objectius” 
utilitzant una escala de 5 punts que vagi d’1 (gens veritat) a 5 (molt veritat). 
(Roeser, Lord, & Eccles, 1994).  

- Afecció per l’escola: Es pot calcular el grau d’afecció per l’escola que tenen 
els mentorats a través d’una escala que consti d’una sèrie d’ítems com per 
exemple: “faig feina complementària per mi mateix a classe”, “m’agrada 
l’escola”, “la majoria de matins tinc ganes d’anar a escola”, utilitzant una escala 
d’1 (totalment en desacord) fins a 4 (totalment d’acord). (Hawkins, Catalano, 
&Miller, 1992).  

L’estudi  MAGICS, fet Jacquelynne Eccles (1993), sobre els factors de risc en 
els adolescents a l’escola, va analitzar la percepció que tenien els joves i 
adolescents de l’escola i com aquest aspecte influïa en la seva motivació i en 
els resultats acadèmics. Alguns dels indicadors d’aquest estudi van ser 
“l’alienació acadèmica”, o actitud negativa envers l’escola, i la percepció de 
l’escola, en relació a ítems com: l’avorriment a les classes, l’escola com una 
pèrdua de temps, etc. 

En aquest sentit, ambdós indicadors es van relacionar amb la baixa percepció 
sobre les competències personals, els èxits acadèmics, i la pròpia autoestima o 
vàlua personal. Alguns dels ítems que havien de respondre eren: la concepció 
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de l’escola, l’importància donada a l’escola, el sentiment de pertinença a 
l’escola i l’educació com a eina de formació per al present i el futur (Rosenberg 
Self-Esteem Scale, 1965).  

Àmbit sociocultural 

- Nivell lingüístic. Aquest aspecte fa referència al nivell d’assoliment de la 
llengua, i una manera d’avaluar-lo seria en relació a la lectura de llibres,  la 
coneixença de cançons en la llengua del país d’acollida, amb proves escrites 
sobre gramàtica, semàntica, etc. etc.  

- Grau d’integració social i cultural. Aquest àmbit es pot avaluar observant totes 
aquelles activitats que fa el mentorat tant a dins com a fora de l’escola. En 
aquest cas, s’hauria de veure si té amics fora de l’escola, si participa en alguna 
organització de lleure educatiu o en les festes del poble, si utilitza el transport 
públic tot sòl, si coneix els principals serveis públics i si els fa servir (com la 
biblioteca o el cinema), si es sap orientar, etc. 

Altres indicadors que es podrien mesurar dins d’aquest àmbit podrien ser 
l’absentisme, l’assistència a activitats complementàries i extraescolars, la 
tipologia d’interrelacions que s’estableixen amb els companys de dins i fora de 
l’escola, les expectatives educatives positives, etc. 

En aquest sentit,  segons els estudis elaborats per Higgins i Parsons (1983) els 
adolescents poden arribar a desenvolupar-se integralment si hi ha una 
interacció amb el context social més proper.  

Àmbit personal 

- Autoestima: Aquest és un aspecte important en tant que té una relació directa 
amb altres àmbits, alhora que també en les aspiracions i expectatives, tant a 
nivell acadèmic com personal. Sovint es fa amb una sèrie d’11 ítems tals com: 
“En general estic satisfet amb mi mateix”, “de vegades penso que no sóc bo en 
res”, “penso que sóc una persona valuosa, si més no igual que altres” o 
“m’agradaria tenir més respecte per mi mateix” i que es contesten utilitzant una 
escala d’1 a 4. (Rosenberg Self-Esteem Scale, 1965).  

Així doncs, és interessant estudiar l’evolució de l’autoestima del mentorat al 
llarg del projecte i alhora observar si incrementa el seu grau d’autonomia. 
Tanmateix, un element que se sol avaluar és el grau de satisfacció del mentorat 
pel que fa a la seva relació amb el mentor. Sovint se’ls passa un qüestionari o 
es realitza una entrevista personal, on se li fan preguntes sobre la periodicitat 
de les trobades, l’adequació del tipus d’activitats realitzades, la satisfacció amb 
el mentor assignat, etc. Segons el Rochester Symposium on Developmental 
Psichopathology, fet el 1996 a la Universitat de Rochester, a USA,  
l’acompanyament pot aportar un major nivell d’autonomia, una millora en les 
relacions socials i l’establiment de competències personals i identitaries. 
(Cicchetti, 1996) 
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A més, cal tenir en compte que la qualitat de les relacions influeix molt en la 
motivació acadèmica però també en l’autoconcepció d’un mateix i la pròpia 
autoestima (Fraser& Fisher, 1982; Moos, 1979; Trickett & Moos, 1974). 

Un clima escolar, social i familiar que potenciï el desenvolupament de la 
responsabilitat i la presa de decisions en els joves, ajuda a la motivació 
acadèmica i a l’autopercepció d’un mateix, els quals poden desenvolupar certes 
competències tals com l’autonomia, la maduresa psicosocial i l’autoestima. 
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3. Metodologia de treball  
 
 
La recerca que aquí presentem parteix d’una metodologia qualitativa i d’un 
enfocament  fonamentalment comprensiu, l’objectiu del qual és captar les 
impressions, vivències, sentiments i constatacions d’alguns dels agents 
implicats en el Rossinyol. Amb tot, cadascun dels objectius es val d’un 
plantejament metodològic específic i diferenciant.  
 
 
3.1. Objectiu 1: recerca documental 
 
El primer objectiu, contrast de la literatura científica sobre la mentoria, s’ha 
treballat mitjançant la recerca documental en l’àmbit nacional, estatal i 
internacional. Els documents analitzats han estat buidats en una fitxa 
prestablerta i catalogats segons el gènere al qual pertanyien (llibre, recerca o 
experiència). Cada fitxa consta entre 7 i 9 camps on s’ha registrat, entre altres: 
el títol del llibre, article o experiència; el nom dels autors; referència completa 
del llibre, article o experiència; àmbit de mentoria en que incideix; territori 
damunt del qual es desplega l’experiència; breu resum del document; 
conclusions i resultats obtinguts; metodologia utilitzada3; etc.   
 
 
3.2. Objectiu 2: les entrevistes  
 
El segon objectiu, realitzar una anàlisi dels ímputs que aporta el projecte 
Rossinyol i més concretament beneficis que comporta per als mentorats,  s’ha 
abordat mitjançant el disseny, passi i anàlisi d’entrevistes en profunditat. En 
total se n’han fet 18 repartides de la manera següent: 10 entrevistes a mentors 
(estudiants de la Universitat de Girona), 6 mestres vinculats al projecte (5 
mestres del municipi d’Olot i 1 mestre de Banyoles) i  2 entrevistes als enllaços 
territorials (municipis d’Olot i Banyoles). El passi de l’entrevista es va fer entre 
els mesos de juny i octubre de 2010.  
 
-Perfil dels entrevistats 
 
L’edat dels mentors seleccionats ha oscil·lat entre els 19 anys i els 28 anys, i 
les facultats de procedència han estat, majoritàriament, educació, psicologia i 
lletres. Dels 10 mentors que s’han entrevistat, 5 han portat a terme la mentoria 
a Olot i els 5 restants a Banyoles.  
 
Els mestres entrevistats, tots ells professionals de l’educació que treballen a 
l’escola on es porta a terme el projecte de mentoria i que han participat com a 
referents dels mentorats, han estat seleccionats comptant amb el consell i el 
suport dels enllaços territorials. De fet han estat aquests els que a partir de les 
directrius donades pels investigadors (mestres amb una estreta vinculació al 
                                                 

3 Per a més informació vegeu l’annex. 
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centre i al projecte i mestres tutors dels nens mentorats) han proposat els 
candidats per a la realització de les entrevistes pertinents. S’ha considerat 
significatiu seleccionar a 5 mestres del municipi d’Olot i 1 mestre del municipi 
de Banyoles4. Els mestres d’Olot procedien de dos centres educatius: IES Bosc 
de la Comà (2 mestres) i Escola Pia (3 mestres), mentre que el mestre de 
Banyoles procedia de l’IES Josep Brugulat. 
 
Tal com ja s’ha esmentat, també s’ha entrevistat a 2 enllaços territorials per 
considerar-los referents importants, per tenir una estreta vinculació amb els 
centres i per encarregar-se del desplegament i seguiment de la mentoria al 
territori en el qual intervenen.  
 
- Estructura i contingut de les entrevistes  
 
Pel que fa a l’estructura de les entrevistes s’han dissenyat 3 models5, un per a 
cadascun dels agents seleccionat. S’ha elaborat un guió amb l’objectiu de 
conèixer la visió, l’opinió i les experiències que han obtingut gràcies al 
desplegament de la mentoria, i sobretot s’ha immiscuït en la necessitat de 
conèixer quina ha estat l’evolució dels mentorats. 
 
En relació a l’entrevista als mentors s’ha dissenyat un guió que ha contemplat 
els següents aspectes: 1) qüestions d’ordre general amb la pretensió de  
recollir la valoració general que fan de l’experiència; 2) bateria de preguntes 
relacionades amb l’evolució que han experimentat els mentorats al llarg del 
curs i 3) plantejament de preguntes relacionades amb els efectes que ha tingut 
el projecte en els mentorats. Aquest darrer bloc de qüestions se centra en 
esbrinar fins on s’ha aconseguit la inclusió social, cultural, educativa i lingüística 
manifestada en la missió general del projecte.  
 
Quant a l’entrevista als mestres s’ha elaborat un guió que contempla una 
estructura similar a la realitzada amb els mentors però focalitzada en recollir 
informació des de la visió professional del mestre. En primer terme s’han 
establert un seguit de preguntes d’ordre general que tenen com objectiu 
conèixer la valoració personal que fan de la mentoria. Li segueix un segon bloc 
de preguntes dirigides a conèixer quina ha estat l’evolució portada a terme pels 
alumnes mentorats. El guió conclou amb preguntes enfocades a conèixer la 
viabilitat del projecte de mentoria en el centres escolars respectius.   
 
L’entrevista dirigida als enllaços territorials consta de tres camps: En primer lloc 
s’hi  apunten qüestions d’ordre general amb l’objectiu de conèixer l’opinió que 
tenen del desplegament de la mentoria al territori, incidint en els punts forts i els 
punts febles. El segon camp d’anàlisi ha pretès conèixer la relació que han 
tingut com a enllaços territorials amb els mentorats des d’una perspectiva de 
seguiment global de la mentoria.  I en el tercer camp s’han establert un seguit 
de qüestions per conèixer quina ha estat la relació que han tingut amb els 

                                                 

4 Olot va ser el municipi on es va portar a terme la prova pilot del Rossinyol i Banyoles 
va ser el segon municipi que es va incorporar al projecte.  

5 Per a més informació vegeu l’annex. 
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tutors dels mentorats (mestres) i quina és la percepció que tenen de les 
trobades entre mentor-mentorat. 
 
- Problemàtiques detectades  
 
Abans de passar a parlar del plantejament metodològic utilitzat per a la 
formulació dels indicadors cal plantejar les problemàtiques detectades en la 
realització de les entrevistes. A grans trets podem parlar de quatre grans 
dificultats:  
 
- Trobar una data per entrevistar  a algun dels mentors seleccionats. En 

alguns casos la comunicació amb els mentors no ha estat bidireccional, 
de manera que s’havia d’insistir excessivament per poder quedar i fer 
l’entrevista. 

- Baixa implicació d’algun mestre i mentors durant la realització de 
l’entrevista.  

- Poca informació facilitada per algun mestre relativa a l’evolució portada a 
terme pels mentorats. 

- Dificultat per trobar alguns dels mestres de Banyoles arran del canvi de 
destinació.  

 
 

 
3.3. Objectiu 3: el procés de realització dels indi cadors  
 
A partir de la literatura revisada i dels objectius del projecte de recerca hem 
construït els indicadors d’avaluació i els instruments per a la seva recollida. Tot 
el procés s’ha construït a partir de la concreció dels objectius generals del 
projecte i del projecte Rossinyol que, de fet, és d’on han sortit els objectius 
específics. Cada objectiu específic s’ha traduït en objectiu d’avaluació i per a 
cada un d’ells s’ha construït una bateria d’indicadors per a mesurar-lo. Per a la 
construcció de la bateria d’indicadors s’ha consultat documentació específica 
sobre mentories i altres experiències d’avaluació de temes similars. La 
documentació consultada ha estat àmplia i diversa i ha inclòs, com ja s’ha 
comentat, des d’escales i tests per a la valoració de l’autoestima o la 
dependència validats científicament, fins a qüestionaris de valoració de 
projectes concrets.  
 
Així mateix, per aproximar-nos a l’avaluació dels objectius plantejats i recollir la 
informació per als indicadors, hem plantejat 5 instruments de recollida de dades 
ordenats en dos grups. El primer grup consta de tres instruments (QMT EVO, 
QMR EVO i QP EVO) construïts per a recollir i valorar l’evolució del mentorat 
durant el procés de mentoria. El segon grup, format per dos instruments  (QMT 
VAL i QMR VAL), pretén valorar el funcionament de la mentoria i la relació 
establerta entre mentor-mentorat durant el procés i té caràcter sumatiu. 
 
El primer grup d’indicadors es preveu la seva aplicació en dos moments del 
procés (inici i final) i es té la intenció de passar als tres col·lectius implicats en 
la recerca (mentorat, mentor i professor/a tutor del mentorat). El segon grup 
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d’indicadors (QMT VAL i QMR VAL) s’aplicaran al finalitzar el procés de 
mentoria i es passaran al mentorat i al mentor.   
 
Abans d’acabar aquest apartat cal fer explícit que tant els indicadors com els 
instruments per a la seva recollida de dades estan en una primera fase 
d’elaboració. A partir d’aquesta proposta caldria iniciar un procés de validació  a 
partir de l’aplicació dels instruments i el càlcul dels indicadors que permetés 
comprovar i validar la seva aplicabilitat i idoneïtat.  
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4. Anàlisi dels resultats  
 

 
4.1. L’experiència dels Rossinyols segons els mento rs  
 
L’experiència del projecte Rossinyol segons el punt de vista dels mentors 
s’estructura en 2 grans blocs: el primer bloc tracta sobre la percepció general 
de l’experiència, destacant els punts forts i els punts febles; el segon bloc fa 
referència als possibles efectes de la mentoria en el mentorat, centrant l’anàlisi 
en el desenvolupament de la personalitat, la integració escolar, la integracio 
lingüística, la integració social i cultural, i sobre el coneixement de la Universitat 
i la millora de les expectatives educatives del mentorat. 
 
4.1.1. Percepció general de l’experiència  
 
La percepció general dels mentors és, en termes generals, molt positiva. 
Aquestes destaquen com a punts forts  l'oportunitat de viure  l’experiència de 
ser mentors i la relació que han establert amb els mentorats: 
 

“M’ha semblat una experiència irrepetible, única i la tornaria a fer sense dubte.  
M’ha omplert molt i m’ha donat molta satisfacció personal.” (MN5, 4.1, 12-13) 
 
“Ha sigut una experiència molt maca. T’adones que les persones tenim molt per 
donar, molt per aprendre i és molt reconfortant a nivell personal.”  (MN10, 4.1, 
10-11) 

 
La majoria de mentors comenten que després del projecte encara mantenen 
contacte amb els mentorats o tenen la intenció de fer-ho. La majoria es veuen 
de tant en tant si són del mateix municipi. Així, l’establiment del vincle entre 
mentor i mentorat i els sentiments que es creen, esdevenen l’eix principal de 
l’experiència.  
 
Fent referència a la possibilitat de tornar a repetir l’experiència en properes 
edicions, la majoria de mentors indiquen que hi estarien disposats però que per 
motius de disponibilitat horària (estudis, feina) ho veuen difícil. Una minoria 
manifesta decididament que voldria repetir-ho sempre i quan el mentorat fos del 
mateix municipi on resideix el mentor.  
 
Tots els mentors entrevistats animarien a altres persones a viure l’experiència 
de ser mentor i si bé hi ha diversos factors que porten a aquesta afirmació, la 
majoria coincideix en ressaltar: la satisfacció  de viure una experiència molt 
enriquidora a nivell personal gràcies a la qual han pogut aprendre molts 
aspectes relacionats amb maneres de viure i de pensar diferent a la seva. Un 
mentor comentava: 
 

“De fet ja els animo. És una experiència irrepetible, super maca, on s’ho 
passaran molt bé i on tindran uns records maquíssims. Cal tenir en compte que 
els hi estàs fent un bé a aquests nens, més que pel tema lingüístic, per 
l’acollida que els hi estàs donant, per la integració. Jo ho veig més per aquí. 
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Després treuen altres beneficis com l’aprenentatge de la llengua.” (MN5, 4.1, 
201-205) 
 

Posant èmfasi en la cultura del mentorat, els mentors indiquen que han après 
molts aspectes de la seva cultura i que això els ha enriquit a nivell personal. 
Així, el fet de poder conèixer elements nous mentre establien i consolidaven la 
relació amb els mentorats els ha agradat especialment. La majoria, a més, 
opinen que el projecte els ha facilitat el poder estar en contacte amb persones 
que d’altra manera no haguessin conegut per les barreres culturals que 
existeixen. Referent a aquest aspecte, dos mentors comentaven: 
 

“Ha estat una experiència molt enriquidora. No és que nosaltres aportéssim 
molt més en ells sinó que tots ens vam aportar entre nosaltres.” (MN7, 4.1, 14-
15 ) 

 
“El que més m’ha agradat de l’experiència és tot el que he après amb ella. He 
conegut una noia que m’ha ensenyat un munt de coses, des d’aspectes 
concrets sobre la seva cultura fins experiències personals o maneres de pensar 
que t’ajuden a veure les coses des d’un nou punt de vista. Sembla molt utòpic, 
però de vegades, parlant i coneixent a fons una persona, pots aprendre a 
interpretar la vida d’una altra manera, entendre o plantejar-te coses que no 
hauries pensat mai.” (MN9, 4.2, 33-39) 

 
Finalment, un altre punt fort que els mentors destaquen ha estat la possibilitat 
de poder compartir l'experiència amb altres mentors i mentorats. Consideren 
,doncs, que les trobades han estat molt profitoses, i que tot i les limitacions per 
poder fer aquestes trobades conjuntes, els efectes positius i de millora 
relacional s'han vist reflectits de forma molt evident.  
 
En relació als punts febles, alguns dels mentors expliquen que s’han trobat amb 
algunes dificultats durant el desenvolupament del projecte. La majoria indiquen 
que, en general, les sortides que han fet han anat molt bé, però que no sempre 
s’han sentit del tot còmodes. Així, a l'inici,  els hi va costar que els mentors 
confiessin en ells i molts tenien la sensació que les propostes que feien 
d’activitats per passar la tarda o el dia, no els hi agradaven. Expressen que hi 
havia una manca de comunicació a l’inici del projecte, ja que alguns mentorats 
no expressaven les seves opinions. Tot i això, aquesta dificultat per establir un 
vincle de confiança va anar desapareixent en la majoria de casos a mesura que 
avançava el projecte. 
 
Un altre aspecte amb el que coincideix la majoria de mentors fa referència a la 
necessitat de trobar temps per trobar-se amb el mentorat, aspecte que en 
alguns casos ha estat complicat i difícil. Alguns dels mentors no van establir un 
horari fix per a realitzar les trobades, factor que els va comportar, en algunes 
ocasions, preocupacions i un major estrès. En altres casos, la restricció horària 
que patien alguns mentorats (sobretot mentorades) per part d’algunes famílies, 
també dificultava les trobades. Tot i això, aquest fet no ha comportat conflictes 
greus.  
 
En aquest sentit, i relacionat amb la freqüència de les trobades, en la totalitat 
de casos, mentor i mentorat es veien durant el cap de setmana. En el cas 
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d’Olot els mentors eren del mateix municipi que el mentorat però residien a 
Girona. En canvi, en el cas de Banyoles, els mentors residien a Girona i no 
eren del mateix municipi que els mentorats. Així, en el cas d’Olot, s’observa 
com el mentor, un cop acabat el projecte, es continuava veient, ja fos 
intencionadament o amb trobades casuals al ser del mateix municipi, a 
diferència del cas de Banyoles, on la distància entre municipis va afectar en  la 
continuïtat de relació.  
 
Una altra dificultat, tot i que cal dir que ha estat en una minoria de casos, han 
estat els prejudicis i les expectatives per part dels propis mentors. En aquest 
cas, una mentora explica com els mentors d’altres edicions li havien comentat 
que el projecte no havia anat gaire bé: 
 

“El dia que ens van presentar totes les que participàvem aquest any ja hi havia 
una mentora que ho havia fet i havia repetit. M’havia dit que va fer de mentora 
d’una nena xinesa que no contactava amb ella, que li semblava que només  
estava al projecte per interessos (econòmics) i tot això. I vaig pensar, ostres 
quina por.. Però jo vaig tenir molta sort. Al principi molt vergonyosa. A la meva 
mentorada li va costar molt d’obrir-se. Però després molt bé”. (MN3, 4.1, 26-31) 

 
Deixant de banda la relació amb el mentorat, cal destacar com un dels mentors  
detecta un punt dèbil pel que fa a l’organització del projecte. Així, durant 
l’entrega dels certificats, una mentora explica que al finalitzar el projecte 
desconeixia on havia d’anar a recollir-lo i comenta que no va ser ben 
informada. Indica que aquest fet li va provocar una sèrie de molèsties sobretot 
perquè va haver d' anar d’un lloc a l’altre. Cal dir, però, que aquest cas és l’únic 
que ha mostrat la seva insatisfacció pel que fa a aquest assumpte.  
 
 
4.1.2. Possibles efectes de la mentoria en el mento rat 
 
Davant la diversitat de casos que es presenten es detecten diferències entre 
uns mentorats i uns altres. En el cas del mentorat que fa poc que viu a 
Catalunya, els mentors comenten que, en general, han percebut una millora pel 
que fa a la timidesa i a la por a relacionar-se, aspecte que a la llarga influencia 
en l'ampliació de la pròpia xarxa social. Així, si abans el mentorat només es 
relacionava pràcticament només dins el seu àmbit familiar, i a l’escola amb 
alumnes de la seva mateixa cultura, un cop acabat el projecte s’observa com 
aquesta dinàmica es trenca i amplia el seu cercle d'amistats. A mes, la majoria 
de mentors coincideixen a remarcar que han percebut una millora de 
l’autonomia en el mentorat. És il·lustratiu el que explicava un mentor: 
 

“El que més destacaria és que ha millorat la seva autonomia. La meva 
mentorada no havia anat mai en autobús i amb la motivació de trobar-nos a 
Girona vaig aconseguir que anés a l’estació d’autobusos, busqués on dirigir-se 
a comprar el bitllet del viatge i agafés el bus correcte, sense cap problema.” 
(MN10, 4.1, 44-49) 
 

Pel que fa a la llengua, els mentors perceben una millora en les competències 
lingüístiques, sobretot en expressió oral. Expliquen que a l’inici del projecte 
detecten dificultats a l’hora d’expressar-se, però que durant el 
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desenvolupament del mateix,  es percep una millora  i més seguretat  i 
confiança en relació a l'idioma. 
 
A diferència del grup anterior, en el cas del mentorat nascut a Catalunya 
(aquest conjunt és una minoria de casos), la majoria de mentors comenten que 
el seu mentorat no tenia problemes ni de timidesa ni de relació. Ans el contrari, 
indiquen que ja tenien un grup d’amics a dins i a fora de l’escola.  
 
Per altra banda, fent referència a la motivació pels estudis com a possible 
efecte del Rossinyol, a la majoria de mentors els ha costat percebre els 
possibles efectes que el projecte ha tingut per als mentorats, i específicament  
en relació al rendiment i a l'interès pels estudis.  Una mentorada comentava, 
fent referència al grup de mentorat que ha nascut a Catalunya, el següent:  
 

“Suposo que si ha tingut efectes, però jo no els vaig notar molt perquè és una 
nena molt oberta i des del primer moment es va comportar molt obertament 
amb nosaltres i molt positiva. Si va fer canvis a Banyoles, a l’escola o amb la 
família no ho sé. Suposo que si, però s’ha de tenir en compte que és una nena 
que havia nascut aquí” (MN7, 4.1, 62-66) 
 

Tot i la divergència d’aquests dos grups, uns i altres coincideixen a dir que el 
Rossinyol, a nivell general, ha ofert al mentorat una oportunitat per a descobrir 
coses noves, aspecte que ha permès un major desenvolupament de la 
personalitat a diferents nivells. A més, alguns mentors comenten com aquesta 
globalitat de factors que afecten al mentorat positivament (millora de 
l’autoestima, millora de l’autonomia, millora de la seguretat en ells mateixos, 
millora de les competències lingüístiques, etc.) ha provocat una major motivació 
en les aspiracions acadèmiques. Una mentora ho argumentava de la següent 
manera: 
 

“Crec que el Projecte Rossinyol li ha obert un munt de possibilitats, des de 
conèixer i viure experiències, persones i espais que fins ara desconeixia; fins a 
augmentar el seu nivell d’autoestima, autoconfiança, i despertar il·lusions i 
motivacions de cares al futur.” (MN10, 4.1, 58-61) 

 
Desenvolupament de la personalitat 
 
Pel que fa a aquesta qüestió existeixen diferents opinions en funció de les 
característiques dels mentorats . En el cas de mentorats que fa poc que viuen a 
Catalunya els mentors perceben canvis substancials. En referència a la millora 
de l’autonomia del mentorat, un mentor deia: 
 

“Alguna vegada, havia pogut observar que no s’atrevia a fer alguna cosa per 
inseguretat o manca de decisió, però amb ànims per part meva i la seva 
voluntat, acabava per superar qualsevol por i fent allò que abans no es 
proposava per poder fer.” (MN9, 4.1, 139-142) 

 
Tanmateix, els mentors fan referència a l’autonomia dels mentorats comentant 
que cap a l’acabament del projecte els mentorats portaven més la iniciativa pel 
que fa a la programació d’activitats. Si al principi eren els mentors que 
proposaven activitats per a realitzar les trobades, al final era el mentorat qui 
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s’animava a fer propostes. Així, s’observa que la consolidació d'un vincle de 
confiança amb el mentor, ajuda al mentorat a participar i a implicar-se més en 
el projecte. 
 
Per altra banda, en el cas de mentorats nascuts a Catalunya, els mentors 
mostren dificultats per valorar aquest aspecte. Un mentor indicava: 
 

“Ella ja era molt segura de si mateixa, molt. A vegades m’explicava anècdotes 
que li passaven a l’escola i jo veia com ella ja posava moltes pautes i això 
demostrava la seva seguretat.”  (MN3, 4.1, 135-136) 

 
Integració escolar 
 
En relació a la integració escolar, la majoria de mentors expressen que no 
tenen prou informació per valorar aquest aspecte. Indiquen que els mentorats 
no els parlaven gaire de l’escola i que, en la majoria de casos, no tenien cap 
tipus de contacte amb el mestre- tutor. Així, un mentor comentava: 
 

“No parlàvem de l’escola. Jo moltes vegades els preguntava com havia anat la 
setmana, però ells semblava que no volien explicar-me coses de l’escola. Tenia 
aquesta impressió. Jo no els veia tampoc molt motivats per explicar-me coses 
de l’escola i no els volia pressionar.” (MN5, 4.1, 114-118)   

 
Referent a la motivació per anar a l'escola, la majoria de mentors comenten que 
el projecte no ha influenciat en aquest aspecte, ja que consideren que abans 
del projecte  els mentorats no tenien cap tipus de problema pel que fa a la 
integració escolar. Així, uns indiquen que el mentorat ja estava prou integrat 
dins l’escola ja que feia bastants anys que residia al municipi. D'altres, en canvi, 
asseguren que no han notat cap canvi en referència a aquest aspecte, ja que 
sempre han percebut que hi anaven contents. 
 
Tot i això, en les entrevistes realitzades, hi ha un cas en què el mentor si que 
tenia coneixement d’algunes activitats que feien a l’escola i, inclús, va poder 
parlar amb el tutor del mentorat. En aquest cas, el mestre-tutor li va comentar 
que havia percebut un canvi positiu en el mentorat, i que havia guanyat molt en 
autonomia gràcies al projecte Rossinyol, ja que ara era capaç de parlar davant 
de tota la classe, cosa que abans era impensable.  
 
Integració lingüística 
 
La majoria de mentors perceben una millora en l’expressió oral de la llengua 
catalana, sobretot pel que fa a una major riquesa de vocabulari i en la fluïdesa. 
Tot i això, una minoria dels mentors no han detectat cap canvi en relació a les 
competències lingüístiques, ja que molts mentorats parlaven des de ben petits 
el català i consideren que ja tenien un domini perfecte de l’expressió oral de la 
llengua.  
 
Quant a l’expressió escrita indiquen que no poden valorar aquest aspecte, 
donat que la majoria de trobades eren de caire lúdic i en molt poques ocasions 
o inclús mai, havien vist al mentorat escriure. Així doncs, un mentor explicava: 
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“M’imagino que sí que va millorar una mica la seva expressió oral. No obstant 
penso que la meva mentorada no ha tingut mai greus problemes per parlar el 
català, cosa que no m’ha permès observar un gran canvi en aquest sentit.” 
(MN9, 4.1, 173-176) 

 
Tanmateix, els mentors indiquen que perceben com els mentorats veuen el 
català com a una llengua necessària per comunicar-se i relacionar-se amb 
altres persones. Indiquen, a més, que alguns dels mentorats dominaven molt 
més la llengua catalana que la castellana, fent del català la seva primera 
llengua. Així, comenten que el castellà únicament el parlaven a l’escola quan 
feien la classe de llengua castellana, però que a nivell relacional i amb l'entorn 
més proper es comunicaven en llengua catalana. A continuació trobem alguns 
comentaris sobre la funcionalitat de la llengua: 
 

“Ara veuen el català com a més necessari, totalment. No sé si per estar a un 
poble, i més Banyoles. Allà tothom parla català. El seu entorn és tot en català, 
tot.”(MN5, 4.1, 128-130) 
 
“Nosaltres sempre xerràvem en català. La meva família, amics, dependents o 
persones que ens trobàvem en les nostres excursions també utilitzaven el 
català, cosa que la convertia en una llengua imprescindible per comunicar-se.” 
(MN9, 4.1, 182-185) 

 
Així doncs, els mentors pensen que els mentorats consideren que la llengua 
catalana és totalment imprescindible per a moure’s còmodament pel seu 
municipi.   
 
Integració social 
 
Pel que fa a la integració social s’observen tres casos clarament diferenciats: 
En primer lloc, es troba el grup de mentors que pensa que el seu mentorat ja 
tenia molts amics tant a dins com a fora de l’escola i estava totalment integrat al 
municipi en aquest aspecte. Així, considera que el Rossinyol no ha influït en el 
mentor ni ha repercutit en ampliar la seva xarxa social: 
 

“La meva mentorada té molts amics. Anàvem per Banyoles i coneixia a 
tothom”(MN4, 4.1, 125) 
 

En segon lloc, es detecta un grup de mentors que comenten que tot i que el 
seu mentorat ja tenia bastants amics, el Rossinyol ha tingut alguna influència 
en la promoció de relacions socials sobretot fora de l’escola i, concretament, en 
les trobades conjuntes amb altres mentors i mentorats. Un mentor indicava: 
 

“Fora de l’escola probablement ha fet amistat amb els nens del Rossinyol 
perquè a vegades ens havíem trobat amb els de Banyoles” (MN7, 4.1, 128-
129) 

 
I, per últim, hi ha un grup de mentors que desconeix si el projecte ha influït en 
algun aspecte en relació la integració social dels seus mentorats, ja que 
sempre es relacionaven amb les mateixes persones del seu entorn:  
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“La veritat és que d’aquest tema no hem parlat molt. De tant en tant, en alguna 
conversa, sortia el nom d’alguna amiga seva, i fins i tot, un dia vam coincidir 
amb una d’elles per Olot, però a part d’això, a mi no m’ha explicat mai que hagi 
fet amistats noves ni dins ni fora l’escola.”(MN9, 4.1, 192-195) 
 

Pel que fa al coneixement del municipi, els mentors indiquen que la majoria 
dels mentorats ja coneixien molts espais, equipaments i recursos, i que van 
optar per mostrar les rodalies d’aquest. En molts casos han conegut espais 
nous (biblioteques, museus, etc) i altres municipis o ciutats com Girona o 
Barcelona. D’aquesta manera, els mentors consideren que dins del seu 
municipi ja tenen prou orientació per a moure’s còmodament, però, en canvi, no 
dels municipis del voltant on no hi havien estat mai. 

 
Integració cultural 
 
Per una banda, la majoria de mentors comenten que han realitzat moltes i 
diverses activitats culturals amb els mentorats: anar al cinema, fires i mercats, 
museus, algun concert, actes populars, entre altres. Indiquen que l’activitat que 
ha tingut més èxit ha estat el cinema, ja que molts mentorats no hi havien anat 
mai o molt poc, i era una demanda constant. També han anat a fires i mercats, 
un entorn que els ha permès, a més de gaudir d’una activitat cultural i lúdica, 
relacionar-se amb altres mentors i mentorats en les trobades conjuntes, 
aspecte que ha influenciat en la millora de la integració social: 
 

“Una cosa molt curiosa és que el meu mentorat no havia estat mai al cinema. 
Va ser la primera vegada que va anar al cine. L’hi va encantar. Vam anar un dia 
i vam repetir molt i jo veia que disfrutàven.” (MN5, 4.1, 160-162) 
 

Per altra banda, alguns mentors afirmen que no han acabat de treballar aquest 
aspecte, ja que els mentorats preferien simplement passejar pel carrer i anar a 
prendre alguna cosa abans que realitzar alguna activitat cultural que comportés 
relacionar-se amb altres persones. Aquesta percepció sembla estar relacionada 
amb aquells casos en què el mentorat només volia compartir la relació i el 
vincle amb el mentor únicament. En relació a aquest aspecte un mentor 
comentava:  
 

“Personalment, crec que a la meva mentorada no li agradava estar en llocs on 
compartir la experiència amb molta gent. Ella gaudia més passant l’estona amb 
mi, amb la família, amb poques persones.”MN10, 4.1, 132-134)  

 
Tot i això, la majoria de mentors coincideixen en que les trobades conjuntes a 
l’hora de realitzar alguna activitat cultural han estat molt importants per a 
fomentar la integració cultural i l’interès dels mentorats per les activitats 
culturals del municipi. 
 
Coneixement de la Universitat i millora de les expectatives educatives 
 
La totalitat de mentors comenten que han parlat de la Universitat amb els 
mentorats, ja que al ser estudiants universitaris en algun moment sorgia el 
tema. Així, en la majoria de casos parlaven sobre els horaris, sobre quins 
estudis realitzar, quines assignatures estaven fent, etc. En general, perceben 
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un major interès per part dels mentorats per a estudiar, encara que no tots es 
decanten per carreres universitàries, sinó que també per cicles formatius de 
grau mitjà i superior. En alguns casos els mentors indiquen que potser és una 
mica aviat per parlar d’èxit escolar (sobretot en mentorats que cursen primer o 
segon d’ESO), però en general es percep una major motivació pel que fa a les 
expectatives educatives que a l’inici del projecte. Així, els mentors veuen com 
en alguns casos es converteixen en referents positius per als mentorats: 
 

“Jo crec que el poder conèixer de primera mà que és la Universitat li ha ajudat  
tirar endavant. Abans ja tenia una idea, però ara la meva mentorada no parava 
de dir coses que volia fer.” (MN2, 4.1, 224-226) 
 
“Jo crec que treure bones notes a final d’aquest curs l’ha motivat més a 
estudiar. S’ho ha tret tot. I cap al final em deia que volia estudiar com jo. Dret 
no, però comenta que vol anar a la universitat.”(MN3, 4.1, 238-240) 

 
 
 
 
4.2. L’experiència del Rossinyol segons els enllaço s territorials 
 
L’experiència del projecte Rossinyol segons el punt de vista dels enllaços 
territorials s’estructura en 3 grans blocs: El primer bloc tracta sobre la percepció 
general de l’experiència, destacant els punts forts i els punts febles així com les 
principals problemàtiques entre els mentors i mentorats. El segon bloc tracta 
sobre els possibles efectes de la mentoria en el mentorat, posant especial 
atenció en el desenvolupament de la personalitat, la integració escolar, 
lingüística, social i cultural, la millora de les expectatives educatives i èxit 
escolar i les diferències entre els possibles efectes de la mentoria en l'alumnat 
de primària i de secundària.  I, finalment, el tercer bloc fa referència a la 
dinàmica relacional. Així, es fa una valoració de les trobades realitzades entre 
l’enllaç territorial i els mentorats, i entre l’enllaç territorial i els mestres o tutors 
dels mentorats.    
 
4.2.1. Percepció general de l’experiència 
 
En relació als punts forts, la majoria d'enllaços territorials consideren que el 
projecte ha estat positiu i valoren l'experiència com a molt satisfactòria. 
Assenyalen que un dels punts forts del projecte Rossinyol és la senzillesa i 
practicitat de l’estructura del projecte, i com aquest influeix en l’alumnat de 
manera positiva. Indiquen que és un projecte que no comporta un volum de 
feina exagerat pels centres escolars i que, alhora, comporta uns resultats 
beneficiosos per l’alumnat que hi participa, fent del projecte una eina profitosa i 
necessària  dins de l’escola. Així, un enllaç territorial comentava: 
 

“Sempre hi ha coses a millorar, però jo penso que dels diferents projectes que 
portem des del Pla Educatiu d’Entorn, el projecte Rossinyol és dels més 
simples però alhora més beneficiosos pels nens i nenes que hi participen. 
Simple no perquè sigui senzill, sinó simple de muntar, que no és massa 
complicat de portar a terme.”(ET2, 4.2, 17-21) 
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Un altre aspecte que destaquen és la gran acceptació amb la que ha comptat el 
projecte tant per part dels centres escolars com per part de l’Ajuntament dels 
municipis implicats. Remarquen que el bon funcionament d’aquest és 
conseqüència de la implicació de les persones que hi han participat, que se’l 
creuen i que d’alguna manera se l’han fet seu. En relació al paper de 
l’Ajuntament, destaquen sobretot el suport i l'acompanyament que han fet als 
centres escolars, animant-los i convencent-los de la necessitat d'incorporar 
l'experiència de mentoria pels bons resultats que comporta. Així, l’aprovació i el 
suport dels Ens municipals ha facilitat que sigui un projecte ben valorat i 
respectat, tant a dins com a fora de l’escola. 
 
També consideren molt positiu que els mentors i mentores siguin del mateix 
municipi on resideix el mentorat. S’ha demostrat que aquest fet facilita la 
continuïtat de la relació entre el mentor i mentorat, fins i tot, després que acabi 
el projecte. És il·lustratiu el que deia un enllaç territorial: 
 

“Penso que un punt fort del projecte, ara que ja portem uns anys de rodatge, és 
el fet que els mentors siguin fills d’Olot, encara que ara visquin a Girona o en 
un altre municipi. Això permet que després la relació continuï i que ells també 
ho vagin dient a altre gent i és com un cercle que es va fent gran.” (ET1, 4.2, 
23-26) 
 

Així doncs, els enllaços donen molta importància al vincle que s’estableix entre 
mentor i mentorat, ja que és un projecte que pretén facilitar recursos per a la 
integració del mentorat però que, alhora, parteix d’un eix principal: la relació de 
confiança entre mentor i mentorat. Cal dir, que el fet de comptar amb 
experiències positives de mentoria en totes les edicions en què s’ha realitzat, 
repercuteix favorablement en la difusió del projecte.  
 
En relació als punts febles, i fent referència a la figura del mentor, la majoria 
dels enllaços territorials perceben que com una dificultat el fet de trobar 
mentors originaris del propi municipi. Tot i que aquesta problemàtica no es 
produeix arreu, en alguns llocs es viu com un problema solventat, en part, 
mitjançant la recerca de mentors de municipis veïns.  
 
Una de les propostes exposades per a fer front a aquesta problemàtica, és la 
de fer una major difusió del projecte entre els futurs alumnes universitaris.  
Referent a aquest tema, un enllaç territorial comentava el següent: 
 

“Ens hauríem de plantejar una estratègia per a poder captar més alumnes que 
puguin fer de mentors: fer xerrades a batxillerat, o altres”.(ET2, 4.2, 34-36)  
 

Un altre element a destacar és que s’ha observat una manca de relació entre 
els mestres i els tutors de l’escola dels mentorats i llurs famílies. Així, es pensa 
que un punt que cal millorar és la dinàmica establerta entre els mestres i les 
famílies dels mentorats.  En relació a les possibles causes que han pogut 
afectar aquesta relació, creuen que hi ha hagut una falta d’implicació tant per 
part d’algunes famílies com d’alguns centres escolars alhora de realitzar les 
trobades de seguiment de l’alumnat. 
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Pel que fa a la durada del projecte els enllaços territorials coincideixen en 
valorar que un any és suficient per a treballar les possibles mancances i/o 
dificultats que pot tenir el mentorat, sobretot pel que fa a l’assoliment de 
competències lingüístiques, però també per generar una evolució positiva a 
molt nivells: a nivell social, cultural, escolar, etc. No obstant, alguns enllaços 
consideren que caldria més temps perquè els mentorats poguessin assolir un 
alt nivell de competència lingüística, essent conscients que una ampliació de la 
durada del projecte segurament comportaria menys participació de l'alumnat en 
el projecte. Així doncs, els enllaços territorials no veuen factible el fet d’allargar 
el projecte ja que comportaria una sèrie de canvis que afectarien al 
plantejament del mateix. Un enllaç territorial comentava: 
 

“L’ideal seria molt de temps, però es clar si molt de temps vol dir que menys 
nens ho poden gaudir ... Jo penso que és millor que més nens ho puguin 
gaudir.  Ja tenen tota una experiència que no els hi treuen. És clar que podria 
ser més llarg, però llavors també tindria contres.” (ET2, 4.2, 247-250) 

 
Els enllaços territorials manifesten que les principals problemàtiques que han 
sorgit entre els mentors i els mentorats han estat de diversa índole. Així, es 
detecta que durant el desenvolupament del projecte han anat sorgint petits 
malentesos i/o conflictes que finalment s’han resolt. Tot i això, en la majoria 
dels casos són dificultats que s’han acabat superant, com les causades per 
barreres lingüístiques i/o socioculturals que han obstaculitzat una fluïdesa en la 
comunicació. És interessant tenir en compte, però, que en alguns casos són 
conflictes on els enllaços territorials no han intervingut sinó que s’han 
assabentat a posteriori un cop resolts.  
 
En aquest sentit, un dels principals obstacles que hi hagut en la relació entre 
mentor i mentorat ha estat la timidesa extrema que presentava algun mentorat. 
Indiquen que la barrera lingüística observable d’algun mentorat ha afectat en la 
mentoria fins al punt que, en algun cas concret, s’ha hagut de fer un canvi de 
parella per a facilitar que tant mentor com mentorat poguessin iniciar  
l'experiència de mentoria. Tanmateix, algun dels enllaços ha expressat la 
necessitat de realitzar més acuradament la selecció del perfil dels mentorats, ja 
que aquesta timidesa ha afectat, en alguns casos, la relació entre mentor i 
mentorat. D’aquesta manera ho verbalitzava un enllaç: 
 

“Penso que s’ha de fer una millor selecció. No pot ser nens molt i molt tímids. Si 
són tímids una mica no passa res, perquè fins i tot els hi pot donar un cop de 
mà per a millorar aquesta timidesa. Si són extremadament tímids jo crec que no 
perquè hi ha una barrera lingüística i de timidesa molt forta. Amb la mentora, 
que és una noia jove que no té experiència com la pot tenir una mestra i no pot 
ser que pateix-hi.”(ET2, 4.2, 336-344) 
 

Un altre aspecte a considerar com a problemàtic fa referència a la implicació 
del mentor. Així, els enllaços territorials expressen l’existència d’alguns casos 
en què el mentor ha perdut, durant una temporada, la comunicació amb el seu 
mentorat sense donar cap explicació ni al referent de la universitat ni als propis 
enllaços territorials, aspecte que repercuteix desfavorablement en el mentorat. 
Un enllaç territorial mostrava la seva disconformitat quan això passava dient: 
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“Crec que això s’ha de resoldre i emfatitzar-ho molt més a l’inici de curs, que el 
que no pot ser és desaparèixer del mapa, (...) que l’enllaç territorial és molt 
important per a qualsevol incidència. El que no pot ser és que durant un o dos 
mesos no saber res d’aquest mentor (...). Això és potser el més dramàtic quan 
passa, i cada any amb un mentor passa, més temps o menys temps... Però 
penso que aquest aspecte s’hauria d’arreglar.”(ET2, 4.2, 320-332) 
 
 

4.2.2. Possibles efectes de la mentoria en el mento rat 
 
Segons els enllaços territorials el fet de tenir un referent positiu a diferents 
nivells, sobretot a nivell acadèmic, millora les aspiracions acadèmiques del 
mentorat. 
 
A nivell relacional, també es percep un canvi. Els enllaços creuen que el vincle 
que s’estableix entre el mentor i el mentorat fa que aquest es comuniqui amb 
els altres d’una manera més fluida, perdent la por a parlar i, conseqüentment, 
augmentant la seva xarxa social. En aquest sentit, comenten, que a l'inici del 
projecte la majoria de mentorats només es mouen dins del seu cercle familiar i 
els costa ampliar aquesta xarxa, a la vegada que són reticents a relacionar-se 
amb gent autòctona. Un enllaç feia referència a com el projecte influeix en la 
xarxa social dels mentorats i comentava: 
 

“Moltes vegades a partir del mentor coneixen el novio o la novia, coneixen els 
amics del mentor, els pares, els germans. Sense voler coneixen a més gent de 
l’entorn. També coneixen què fan i què mengen els mentors, la casa com és i 
on viuen... i això també és positiu.” (ET2, 4.2, 369-372) 

 
A nivell general, es percep doncs, que gràcies a la presència del mentor, els 
mentorats tenen un referent positiu amb el que poden comptar, aspecte que 
influeix en la seva integració social al municipi.  
 
Desenvolupament de la personalitat 
 
Fent referència al desenvolupament de la personalitat del mentorat, els 
enllaços territorials perceben una evolució força positiva quant a l’autoestima i a 
l’autoconcepció d’ells mateixos. Tot i que algun dels mentorats ja tenia una 
autoestima força alta, creuen que a tots, d’una manera o altra, el projecte ha 
influït positivament en el desenvolupament de la personalitat. Un enllaç 
explicava:  
 

“Jo crec que a tots l’autoestima i la seguretat els ha crescut. El fet de tenir el 
suport d’algú que els fa cas i d’un referent com a model positiu que poden 
establir vincles, els ha influït positivament.”(ET2, 4.2, 99-101) 
 

En relació a l'autonomia, i sobretot a partir de les converses i trobades 
realitzades amb els mestres, els enllaços territorials també expressen que s'ha 
produït un canvi positiu.  A l’inici del projecte detecten com la majoria dels 
mentorats estant molt tancats i els costa molt comunicar-se, aspecte que a 
mesura que es va desenvolupant el projecte va derivant a un vincle amb el 
mentor, que els aporta més seguretat i confiança en ells mateixos. Al final del 
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projecte s’observa com els mentorats estan molt més oberts i comunicatius i 
com a resultat es desprèn una major integració dins del grup-classe. 
 
Integració escolar 
 
En general, els enllaços territorials comenten que la integració escolar dels 
mentorats depèn de dos factors principals: del mentorat en sí mateix i de 
l’enfocament que es dóna, des del centre escolar, al projecte Rossinyol. 
 
En relació al mentorat influeixen aspectes de caire molt personal. En la majoria 
de casos depèn del caràcter i del moment vital en el què es trobi, aspectes que 
influenciaran en el temps que tardin per integrar-se a l'escola. Així, comenten 
que per a què s’afavoreixi una integració dins de l’escola cal tenir en compte les 
característiques de cada mentorat i la seva evolució durant el desenvolupament 
del projecte.  
 
Alhora, esmenten la influència que té sobre el mentorat la manera com cada 
escola enfoca el projecte. Respecte a aquest aspecte, un enllaç comentava: 
 

“Tenim el cas d’una escola on ho reforcen molt i molt. Participar al projecte 
Rossinyol és un premi i és ser escollit. Això a nivell d’autoestima i de 
relacionar-se ajuda molt més. En altres centres potser no passa tant.” 
(ET1, 4.2, 90-93) 

 
Tanmateix, cal recollir l’experiència d’un enllaç territorial que considera que 
alguna escola no ha enfocat el projecte amb tanta implicació com a l’anterior: 
 

“Trobem el cas d’una escola que pel que fa a implicació no ens ha funcionat 
massa. Per exemple hi havia un alumne que era molt tancat, molt tímid i tenia 
molts problemes de relació. Des del centre no ens ho han transmès, però una 
companya de feina de la mentora ens va comentar que  la seva filla que va 
amb aquest alumne diu que cada dia està més obert, cada dia xerra més. És a 
dir que ha fet un canvi molt important. Així, fins i tot en els casos que en el 
centre no ens està funcionant es veu que en els nanos si que hi arriba.” (ET1, 
4.2, 94-101) 

 
Segons l’experiència dels enllaços territorials treballar la implicació de les 
escoles amb el Rossinyol és essencial per tal que el projecte tingui èxit.  
 
Integració lingüística 
 
Tenint en compte que cada mentorat ha tingut una evolució diferent dins del 
procés de mentoria, els enllaços territorials indiquen que s’ha de valorar quin és 
el punt de partida de cadascú. Expliquen que per valorar la integració 
lingüística del mentorat s’ha de tenir en compte el nivell inicial de llengua per a 
poder valorar quina ha estat la seva evolució pel que fa a competències 
lingüístiques. Posen d’exemple que segons l’idioma d’origen de l’alumnat i/o del 
nivell escolar del mateix (primària o secundària) es percep una millora més o 
menys destacada. Alhora remarquen la importància de fer servir el català com 
a llengua vehicular de lleure i de relació, més enllà d’aprendre’l únicament a 
l’escola.  Fent esment a la integració lingüística dels mentorats, un enllaç deia: 
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“Són nanos que habitualment, i més en aquestes edats en què molt sovint els 
amics tendeixen a ser del mateix col·lectiu, no tenen gaires oportunitats per a 
parlar el català més enllà de l’escola.”(ET1, 4.2, 72-75) 

 
Per concloure, els enllaços territorials indiquen que tots els mentorats, d’una 
manera o d’una altra, han millorat el nivell de llengua catalana després de 
participar en el projecte. Posen èmfasi en què la clau per a que els mentorats 
aprenguin i utilitzin la llengua és que la practiquin fora de l’àmbit escolar, i 
assenyalen que el projecte Rossinyol promou l’ús de la llengua en espais 
informals. 
 
Integració social 
 
Els enllaços territorials perceben una millora en relació a la disminució de la 
timidesa i la por a relacionar-se.  Un enllaç explicava: 
 

“Pel que fa a conèixer gent i l’entorn penso que els ajuda moltíssim. També els 
ajuda a superar moltes barreres de normalització lingüística, la pròpia de 
confiança en ells mateixos. Per tant, penso que és una empenta que el projecte 
els dóna.”(ET1, 4.2, 61-64) 

 
Així doncs, observen com el mentorat guanya en confiança, seguretat i en 
autoestima i és capaç d'establir i participar en les relacions socials amb més 
fluïdesa que abans de començar el projecte. També remarquen que un element 
clau en aquest procés d’integració social és la figura del mentor. Així, la 
possibilitat de tenir una relació propera i de tenir accés a la xarxa social més 
íntima del mentor, els ajuda a obrir-se a l'exterior.  
 
Integració cultural 
 
Els enllaços territorials assenyalen dos factors principals a tenir en compte en 
relació a la integració cultural dels mentorats. En primer lloc han detectat que 
existeix un obstacle de caire econòmic en les famílies dels mentorats, aspecte 
que influeix en la no utilització dels equipament culturals per part de l'alumnat. 
Tot i que depèn de cada cas i de cada família en concret superar aquesta 
barrera, un dels enllaços territorials comentava que l’oferta cultural del municipi 
és prou àmplia per a què tots els col·lectius s’hi puguin apropar.  
 
En segon lloc observen que existeix un desconeixement de l’existència de la 
xarxa de recursos i equipaments culturals dels municipis participants, com per 
exemple el cinema, les biblioteques, etc.  Un enllaç territorial comentava: 
 

“Les famílies dels mentorats no coneixen prou tota aquesta xarxa o tots 
aquests equipaments, ja sigui perquè no disposen de temps o de diners. 
Tampoc els porten a llocs on els mentors si que els hi porten, ja sigui al 
cinema, a patinar, a jugar a bitlles, a Barcelona... uns quants van anar al Camp 
Nou. Això és molt difícil que passi amb aquestes determinades famílies. “(ET2, 
4.2, 57-62) 
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En aquest sentit, el projecte Rossinyol ha ajudat a oferir una oportunitat a 
alguns mentorats per a conèixer i visitar diferents equipaments culturals  
acompanyats del mentor i gaudir d’un moment lúdic. Aquest fet ha facilitat que 
els mentorats coneguin els recursos i perdin la por a anar-hi. Tanmateix 
remarquen que això és un primer pas i que cal anar superant la barrera de la 
desconeixença de mica en mica.    
 
Millora de les expectatives educatives i èxit escolar 
 

“Penso que ells ja saben que quan acaben l’ESO tenen l’opció de fer batxillerat 
o cicle formatiu. Però per més que ho sàpiguen i per més que l’escola els 
insisteix-hi, una cosa és que t’ho digui el professor i l’altre és que t’ho digui un 
noi jove que a més és amic teu i amb qui t’ho passes molt bé.”(ET1, 4.2, 117-
120) 

 
A nivell general, s’observa com el projecte influeix en la motivació del mentorat 
pel que fa a les expectatives i aspiracions acadèmiques. A més, molts cops, a 
través de l'interès per conèixer la realitat del mentor, el mentorat amplia la seva 
curiositat per saber i conèixer, aspecte que d'alguna manera influencia en la 
seva trajectòria acadèmica. Així, si abans el mentorat no s'havia plantejat 
continuar estudiant, és a partir del projecte que té l'oportunitat de replantejar-se 
el seu futur acadèmic. Un enllaç territorial ho explicava de la següent manera: 
 

“En general, no crec que pensin “si si, ara com he fet això aniré a la 
universitat”. Potser el canvi d’aspiracions és “ostres, ara que he fet això estic 
més motivat per a continuar estudiant, vull acreditar quart d’ESO, vull continuar 
cicle, vull continuar batxillerat i després ja es veurà..”(ET1, 4.2, 133-137) 

 
Pel que fa a les expectatives educatives reals i a l'èxit escolar, hi ha diferents 
opinions sobre com ha influenciat el projecte en aquest terme, tenint en compte 
tant la realitat del municipi, com el curs del mentorat en el moment de participar 
en el projecte. 
 
Per una banda, en el cas dels municipis on els mentorats cursaven primària o 
els primers cursos de secundària inicial (Banyoles), l’enllaç territorial comenta 
que és difícil fer una valoració de les aspiracions o l'èxit escolar, ja que  encara 
és molt aviat per a veure si tindran èxit en un futur proper. En aquest sentit, 
segons l'enllaç, cal treballar per assolir un major nivell de competència 
lingüística, gaudir de la part lúdica, viure l'experiència, etc, més que l’èxit 
escolar.  
 
Per l’altra, en municipis on els mentorats provenien del segon cicle de 
secundària (Olot) hi ha diversificació de casos. En termes generals l’enllaç 
explica que més de la meitat dels mentorats que han participat al projecte han 
acabat quart d’ESO, i d’aquests, la majoria vol optar per cicles formatius, en 
comptes de Batxillerat.  Alguns mentorats ho expliquen pel fet que són joves 
que han arribat amb una edat de 10 a 13 anys a Catalunya i els és complicat 
assolir un nivell de llengua adequat per fer batxillerat. 
 
L’opinió dels enllaços territorials sobre si creuen que el Rossinyol té alguna 
influència en l’èxit escolar és unànime. Encara que no tinguin dades 
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quantitatives, pensen que el projecte els ha ajudat a guanyar autoestima, 
seguretat, confiança en ells mateixos, motivació i  a adquirir un major nivell de 
català, aspectes que de ben segur tenen alguna influència en la millora de les 
expectatives acadèmiques i l’èxit escolar.  Així doncs, un enllaç explicava: 
 

“Els de primària és més difícil de saber, però jo crec que qualsevol aspecte que 
pugui millorar l’autoestima i la seguretat d’un nen fa que també sigui més fort. 
Si és mes fort pot entomar més coses. Alhora, tot això pot ajudar a que a la 
llarga tingui un referent positiu o recorri a aquest referent positiu a nivell 
acadèmic“ (ET2, 4.2, 237-243) 

 
Diferències entre els possibles efectes dels mentorats de primària i de 
secundària 
 
Dins d’aquest apartat és interessant assenyalar que, segons el territori, el 
projecte Rossinyol funciona amb mentorats de primària i de secundària. 
Segons els enllaços territorials hi ha diferències i semblances observables 
entre els efectes del projecte a un mentorat de primària i a un de secundària. 
En relació a les semblances, la mentoria provoca, tant a mentorats de primària 
com de secundària, una millora en el desenvolupament de la personalitat a 
diferents nivells: augment de l’autoestima, de la confiança, de l’autonomia, 
major seguretat, etc. 
 
Pel que fa a les diferències, els enllaços indiquen que moltes vegades depèn 
de les peculiaritats, aptituds, actituds i característiques de cada mentorat,  tot i  
que també depèn del curs que estant fent. Un enllaç ho argumentava de la 
següent manera:  
 

“És molt diferent un nen de primària que de secundària. I també un de 
secundària de primer cicle que de segon cicle. Els de segon cicle ja són més 
independents i és com tenir un “colega”. Els de primer cicle són més 
independents que els de primària, però és com tenir un amic gran. I els petits 
és com tenir entre un amic i un monitor, jo diria. Però tots, tot i tenir edats 
diferents, ho viuen de manera diferent però intensament. “(ET2, 4.2, 214-219) 
 

A partir de l’experiència viscuda expliquen que la relació que s’estableix entre 
un mentor i un mentorat de primària és més de descobriment i de protecció que 
en el cas de la relació amb mentorats de secundària. En aquest últim cas,  
s’estableix una relació molt propera, a causa de la proximitat d’edat, sent més 
fàcil que derivi a una relació d’amistat.  
 
Tot i les diferències que existeixen entre un mentorat de secundària de primer 
cicle i un de segon cicle, els enllaços remarquen que, segons com orienta la 
relació el mentor, és més fàcil que el mentorat de secundària prengui al mentor 
com una figura acadèmica referent i es plantegi continuar estudiant. En relació 
al mentorat de primària, tot i que l'efecte de la mentoria és positiu, és bastant 
difícil valorar la influència real en relació a les expectatives acadèmiques. Tal 
com comenta un dels enllaços  hauria de passar més temps per a poder fer una 
valoració acurada dels resultats acadèmics dels mentorats de primària: 
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“De nens de primària que tenim més volum que de secundària a mi se’m fa 
difícil. Aquest treball tindrà sentit d’aquí  8 o 9 anys si els tornem a entrevistar i 
podrem saber si han arribat a postobligatori o no. Al fer poc temps que agafem 
nens de primària i, fins i tot, del primer cicle de secundària encara no podem dir 
res.”(ET2, 4.2, 146-148) 
 

 
4.2.3. Dinàmica relacional 
 
La relació entre l’enllaç territorial i els mentorats: trobades realitzades i 
valoració d’aquestes. 
 
Pel que fa a la relació entre l’enllaç territorial i el mentorat hi ha diferències 
observables entre la relació que ha establert un enllaç o un altre. Per una 
banda, un dels enllaços territorials (Banyoles) ha establert una relació directa 
amb el mentorat. Explica que s’ha anat trobant per a fer el seguiment oportú i 
calcula que, aproximadament, s’ha trobat unes set vegades amb cada 
mentorat. A banda d’aquestes trobades de seguiment, també ha aprofitat per 
parlar amb ells en les trobades conjuntes entre mentors i mentorats, i en espais 
més informals, com per exemple a l’hora del pati. Si hi havia algun conflicte 
també parlava amb el mestre. Un enllaç territorial explica les diferències que hi 
ha hagut entre l’any passat i aquest pel que fa a la relació amb el mentorat: 
 

“Cada quinze dies l’escola em donava una hora per a poder agafar dos nens i 
anar a l’aula d’acollida amb mi. Llavors m’anaven explicant la seva experiència i 
jo ho passava a l’ordinador. A partir d’aquí fèiem un diari i li regalàvem al 
mentorat i al mentor i aquest és el que està penjat a la web del Rossinyol. Amb 
aquests nens jo tenia molta relació perquè cada quinze dies i durant una hora 
ens trobàvem i així durant tot el curs. Aquest any, per manca de temps no ho 
he fet, s’ha de veure si el curs vinent ho puc tirar endavant.”(ET2, 4.2, 193-199) 
 

Per altra banda, s’observa com un altre dels enllaços territorials (Olot) ha 
establert al llarg del curs una relació més indirecta amb el mentorat, trobant-se 
amb ells quan sorgia algun conflicte i realitzant un seguiment de l’alumnat a 
través del mestre. En aquest cas, l’enllaç, ha potenciat la figura del referent del 
centre escolar promovent que aquest fos l’encarregat de fer el seguiment de 
l’alumne en el diari setmanal o quinzenalment. En aquest cas, l’enllaç territorial 
remarca la importància de la figura referent del centre, i comenta: 
 

“Si el referent del centre ens funciona bé és fantàstic i suficient. Fins i tot diria 
que millor que no pas algú de fora perquè és algú amb qui confien i que va més 
lligat amb el centre”(ET1, 4.2, 167-169) 
 

En aquest sentit, la funció de l'enllaç territorial d'Olot ha estat la intervenció 
directa amb el mentorat per a tractar alguna incidència concreta. També ha 
aprofitat les trobades conjuntes que s’organitzaven entre mentors i mentorats 
per parlar, en un àmbit més informal, amb els mentorats. Així doncs, la relació 
establerta s'ha produït en espais informals, a banda de les trobades realitzades 
per tractar algun tema específic, i no pas com a seguiment, a diferència del cas 
anterior.  
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Tot i l’enfocament diferenciat que existeix en la relació establerta d’un enllaç o 
un altre amb els mentorats, la valoració que es fa d'aquestes trobades, d’una 
manera general, és positiva. Encara que hi ha molts matisos, coincideixen  en 
remarcar la importància de diferents factors en la construcció del vincle o 
relació: caràcter del mentor, com s’enfoca des de l’escola el projecte, quina és 
la situació personal del mentorat en el moment d’entrar-hi, quina disponibilitat 
tenen per a trobar-se, etc.  
 
La relació entre l’enllaç territorial i els mestres o tutors dels mentorats:  
trobades realitzades i valoració d’aquestes 
  
En general, la valoració que fan els enllaços territorials de les trobades 
realitzades amb els mestres és positiva. En referència a aquest aspecte diuen: 
 

“La valoració és molt bona. També depèn molt de les característiques de cada 
centre i de la disponibilitat de cada referent que puguis fer més o menys... però 
en general és una experiència molt positiva”. (ET1, 4.2, 250-252 ) 

 
“La valoració és bona, l’únic que a diferència dels nens, que ells em diuen com 
es senten o què fan, amb els mestres és més per incidents o a final de curs” 
(ET2, 4.2, 298-301) 
 

Els enllaços territorials exposen com la tipologia de trobades va variant amb el 
temps d'execució del projecte. En primer lloc, realitzen unes trobades inicials, 
abans que acabi el curs escolar, per començar a seleccionar els alumnes de 
l’escola que creuen adients per a participar al projecte l’any vinent. 
Seguidament, es realitzen trobades amb les famílies dels mentorats a l’inici de 
curs, per tal d’informar-les del funcionament d’aquest. Durant el 
desenvolupament del projecte, els enllaços es troben amb els mestres per fer el 
seguiment de l’alumnat i tractar les incidències que hi puguin haver. I, 
finalment, es realitza una trobada per a parlar sobre l’evolució de l’alumne i per 
preparar la cloenda del projecte.  
 
 
 
 
 
4.3. L’experiència del Rossinyol segons els mestres  
 
 
L’anàlisi de l’experiència del projecte Rossinyol segons el punt de vista dels 
mestres s’estructura en 3 grans blocs: en el primer, es tracta sobre la percepció 
general de l’experiència, destacant els punts forts i els punts febles així com 
totes les consideracions oportunes que realitzen sobre la tria del mentorat. En 
el segon bloc s’explica quins són els possibles efectes de la mentoria en el 
mentorat, posant especial atenció al desenvolupament de la personalitat, la 
integració escolar, la integració lingüística, la integració social, la integració 
cultural i les expectatives educatives i l’èxit escolar de l’alumnat.  I, per últim, el 
tercer bloc, fa referència a la dinàmica relacional, on es valoren les trobades 
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realitzades tant entre el mestre i l’enllaç territorial, com entre el mestre i les 
famílies dels mentorats. 
 
4.3.1. Percepció general de l’experiència 
 
En relació als punts forts, la majoria de mestres consideren que el projecte ha 
estat positiu, interessant i enriquidor tant pel que fa al centre escolar, com pels 
mentors, els mentorats i llurs famílies. A més, es considera un projecte útil i 
pràctic per a l’escola, i sobretot des del punt de vista intercultural, aspecte que 
ajuda al desenvolupament personal i social de l’alumnat al poder gaudir de 
recursos per a la seva integració a la societat. 
 
Un element que es destaca, és l’aspecte relacional del projecte. Remarquen 
com a positiva l’atenció personalitzada que reben els mentorats, on se’ls acull 
per tal d’integrar-los cultural i socialment al país d’acollida. Alhora, valoren que 
el mentor s’apropi a l’edat del mentorat ja que d’aquesta manera l’acceptació, 
per part d’aquest, és major. És il·lustratiu el que deia una mestra: 
 

“És molt positiu pels nanos el fet de tenir una persona que t’ajuda i que          
 t’acompanya d’una edat més propera que no pas un mestre o un pare”(ME6, 
4.3, 16-18) 

 
Un altre aspecte positiu, són les trobades conjuntes amb altres mentors i 
mentorats. Aquestes trobades les assenyalen com una experiència molt útil on 
es dóna l’oportunitat de conèixer diferents punts de vista i ampliar la xarxa 
social del mentorat. 
 
En relació a la permanència del projecte a l’escola, la majoria de mestres 
aposten i valoren molt positivament la possibilitat de consolidar el projecte 
durant els anys vinents. Afirmen que és una gran oportunitat pels alumnes 
nouvinguts, ja que molts d’ells no coneixen la cultura del país que els acull. 
Aquesta afirmació la realitzen recolzant-se en els resultats de l’experiència 
actual i el consideren un projecte necessari, i en alguns casos imprescindible, 
dins de l’escola. Així doncs, un mestra comentava: 
 

“No només tenen una ajuda externa sinó que també tenen la oportunitat de fer 
coses que amb la seva família o el seu entorn no podrien fer normalment”. 
(ME5, 4.3, 17-19) 
 

Un altre element a tenir en compte és el nivell de coneixença del projecte dins 
de l’escola i l’Ajuntament. Dins l’àmbit escolar, tot i que els tutors dels 
mentorats són els qui viuen més d’aprop tot el que fa referència al 
desenvolupament del projecte, cal a dir que és conegut entre els mestres de 
l’escola i, en molts casos, forma part del projecte pedagògic. Se’n fa difusió a 
través del portal d’internet de cada centre, s’informa a l’inici i a final de curs i 
se’n parla a través de les reunions d’equip. Per altra banda, molts mestres 
consideren que la participació de l’ajuntament en el projecte ajuda a donar 
identitat al projecte a nivell local.  
 
En relació als punts febles, i des d’una percepció general, els mestres 
expressen que no hi ha hagut cap principi concret a millorar. És un projecte que 
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en general ha agradat i sobre el qual ha estat difícil trobar punts febles que 
s’hagin de revisar i/o millorar. Una mestra, i referent a la pregunta de quins 
havien estat els aspectes que menys li havien agradat del projecte, comentava:  
 

“Et soc sincera, perfecte, res perquè m’ho hauria de pensar. Quan hi ha un 
projecte que té alguna part que no funciona de seguida la tens a la ment, i quan 
m’has fet la pregunta m’ho he hagut de pensar.”(ME3, 4.3, 27-29) 
 

Tot i això, a través de les entrevistes realitzades s’ha detectat que els mestres 
expressen que no han tingut l’oportunitat de conèixer al mentor o mentora. 
Encara que s’han interessat per aquesta figura, la realitat és que la falta d’hores 
laborables no ha facilitat, en alguns casos, la coneixença entre mestre i mentor: 
 

“Per part meva suposo que faltaria una mica més de relació amb el mentor.” 
(ME2, 4.3, 26-27) 
 

Seguint amb la línia relacional s’ha detectat una manca de relació entre el 
mentorat i les seves famílies, tot i que, en molts casos, hi ha hagut un  
seguiment per part del mestre. Així, depenent del cas, s’establia una relació 
diferent entre mestre i mentorat. En alguns casos s’establien reunions 
setmanals, i en d’altres es feia d’una manera més informal i espaiada en el 
temps.  
 
En relació a les famílies dels mentorats també hi ha hagut una falta de 
comunicació, ja sigui per la impossibilitat per part de les famílies d’assistir a les 
trobades, o per la desconeixença de l’idioma, aspecte que feia molt difícil la 
comunicació fluida entre el mestre i la família. Amb tot, sembla que no hi ha 
hagut una pauta a procedir en el moment de fer el seguiment del mentorat, sinó 
que cada mestre ho ha organitzat com ha cregut convenient.     
 
Pel que fa a la tria del mentorat, des dels centres escolars es considera que no 
hi ha hagut una excessiva dificultat. Així, la  majoria de mestres entrevistats 
han disposat d’una gran nombre alumnes amb un perfil adient per a derivar en 
el projecte Rossinyol.  
 
En relació als criteris de selecció, s’han prioritzat aquells alumnes que tenien un 
nivell de llengua adequat per tal que la comunicació fos fluida amb el mentor o 
mentora. El procediment següent era l’avís i la comunicació a les famílies, i 
després de l’aprovació es procedia a l’inici de la mentoria. Referent a la tria del 
mentorat, una mestra comentava: 
 

“Agafem tot el llistat d’alumnes que tenim nouvinguts i pensem que tots ens 
agradaria que entressin al projecte, però clar, n’hi ha uns quants. Prioritzem, 
busquem que hi hagi una mica de nivell de llengua perquè la comunicació amb 
el mentor sigui bona i fluida perquè sinó dificulta la relació, i a partir d’aquí ho 
proposem a les famílies.”  (ME4, 4.3, 195-200) 
 

Un altre aspecte que molts mestres han considerat important fa referència al fet 
que hi ha hagut bastants alumnes nouvinguts que encaixaven dins dels criteris 
que demandava el projecte, aspecte que ha evidenciat la necessitat i el desig 
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de molts mestres per fer del Rossinyol un projecte més ampli i amb més oferta 
de places en un futur. 
 
En conclusió, es pot dir que la majoria de mestres es mostren satisfets pel que 
fa a la tria del mentorat alhora que expressen que la major dificultat que han 
trobat en el moment d’escollir als alumnes que han participat és de caire més 
personal, en el sentit que els hi hagués agradat que tots poguessin gaudir de 
l’experiència. A més, opinen que la tria del mentorat és justa i que no cal 
modificar cap aspecte en concret. 
 
 
4.3.2. Possibles efectes de la mentoria en el mento rat 
 
La majoria dels mestres consideren que el projecte Rossinyol ha estat molt 
positiu i sobretot gràcies als canvis palpables que han pogut observar en el 
mentorat. Així, expliquen que és interessant veure l’evolució i el progrés que 
fan els seus alumnes, així com veure l’abans i el després d’aquests un cop 
finalitzat el projecte. En relació als àmbits concrets, a través de l’observació, la 
majoria de mestres ha percebut un canvi positiu pel que fa a l’expressió oral i 
escrita del català. El fet d’obrir-se i tenir contacte amb una persona propera del 
país fa que coneguin la cultura i l’entorn del municipi d’acollida.  També hi 
afavoreix la possibilitat de sortir del seu entorn cultural i social més proper on 
estableixen la major part de la seva xarxa social , ja que la majoria milloren la 
comunicació en català. Aquest fet es detecta, sobretot, a dins de l’escola.  
 

“L’any passat era una alumna mes aviat reservada. Continua sent reservada. 
Però li has notat un intent de parlar una mica més el català. Pel que fa als 
redactats també ha millorat molt.” (ME2, 4.3, 59-61) 
 

Un altre àmbit on es detecten canvis en el mentorat seria el referent a les 
relacions. Els alumnes adquireixen una major seguretat a l’hora de parlar 
davant del grup-classe en català i de mica en mica, es va perdent la vergonya 
que tenien al principi a llegir en català. Així, a l’adquirir un major nivell de 
llengua catalana no se senten tan cohibits davant dels seus companys i perden 
la timidesa. A més, el fet de tenir la possibilitat de relacionar-se amb persones 
de fora del seu l’àmbit escolar i familiar, fa que els mentorats s’integrin més 
fàcilment i tinguin més facilitat per a conèixer gent i/o comunicar-se amb 
d’altres. 
 
Fent referència a l’autoestima i motivació del mentorat es detecta que hi ha una 
millora. El projecte facilita que els alumnes se sentin importants dintre de la 
seva ciutat i de la seva escola, ja que experimenten la satisfacció de ser 
escollits per a poder fer el projecte. Això motiva als alumnes a sortir, a 
relacionar-se amb altre gent, a tenir ganes de conèixer la ciutat, a conèixer 
espais culturals i educatius, etc. En definitiva, fa que guanyin en autoestima i 
motivació. Els mentorats surten de casa i veuen que hi ha recursos, que hi ha 
opcions, se’ls ensenya valors com l’esforç, etc. Els mestres posen d’exemple 
mentorats d’altres anys que ara estan cursant cicles formatius i els utilitzen com 
a referents positius i per a motivar-los a continuar estudiant.  
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“Els hi parlem de mentorats antics que ara estant fent cicles formatius, que 
estant aprovant i els posem d’exemple. Tot això fa créixer l’autoestima, i la 
motivació per si sola treballa. Per a nosaltres és genial.” (ME3, 4.3, 116-118) 
 

Alhora tenen la oportunitat de fer activitats que, segurament, no farien per si 
mateixos. Una mestra ho argumentava dient que són alumnes que no tenen 
accés al sistema públic de biblioteca o altres recursos externs, no perquè no 
tinguin dret a accedir-hi, sinó perquè no tenen costum d’anar-hi. Així doncs, el 
fet de tenir una figura com el mentor que els acompanya, té com a 
conseqüència que el mentorat conegui aquesta xarxa i que s’interessi per 
aquests espais. 
 
Desenvolupament de la personalitat 
 
La majoria de mestres perceben que també s’han produït canvi en relació a la 
personalitat. Si en un inici percebien el mentorat un mica desconfiat, a poc a 
poc, i gràcies al contacte i a la consolidació d’un vincle efectiu de confiança 
amb el mentor, aquestes sensacions es van perdent. Aquest canvi, la majoria 
de mestres el perceben, ja que hi ha alumnes que passen de ser bastant 
reservats a no tenir por a parlar i a comunicar-se amb els altres. Així, es percep 
una major autoestima i seguretat en el mentorat a través del projecte. És 
il·lustratiu, seguint amb el vincle entre mentor i mentorat, el que deia una 
mestra: 
 

“La relació que s’estableix entre mentor i mentorat és una relació d’estimació, 
d’orgull i de satisfacció. Jo els veig el primer dia que es coneixen, però el dia 
del comiat me’ls miro i la sensació és de complaença, d’estimació” (ME3, 4.3, 
145-148) 

 
Pel que fa a l’autonomia, alguns mestres comenten que els alumnes han 
millorat en certs aspectes, però que no poden dir que són absolutament 
autònoms després d’haver participat al projecte, ja que no tenen suficients 
eines per a poder avaluar-ho. En aquest aspecte influeix el fet que alguns 
mentorats ja eren bastant autònoms i no han vist un canvi evident. En altres 
casos indiquen que sí, que alguns mentorats a l’inici del projecte no confiaven 
gaire en ells mateixos, eren insegurs, i que després del projecte han percebut 
que ara són més capaços de fer les coses per ells mateixos. 
 
Integració escolar 
 
Un altre canvi que molts mestres perceben té relació amb la integració escolar. 
La millora de les relacions amb els companys de classe també ajuda al treball 
en grup i cooperatiu, aspecte que s’ha considerat com a l’eix principal que 
vertebra la percepció d’una evolució positiva en l’àmbit de la integració escolar. 
Alguns mentorats han anat a l’escola durant molts anys i no tenen problema 
d’integració escolar. Altres, acaben d’arribar i estan més cohibits, sobretot, a 
l’hora de relacionar-se amb el grup-classe. Amb aquests últims és on es veu 
una major evolució en referència a l’integració escolar. Una mestra feia 
referència a una alumne i explicava: 
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 “Parla més amb els companys de classe, és la reina del grup de reforç. 
Aquesta timidesa que tenia davant del grup-classe va marxant.” (ME4, 4.3, 118-
120) 
 

A l’inici del curs els alumnes estant molt tancats i tímids però, mica en mica, es 
percep una evolució i els alumnes s’obren, van més relaxats, contents i 
motivats a l’escola, alhora que perceben com els hi és més fàcil prendre 
contacte i relacionar-se amb els seus companys de classe. 
 
Integració lingüística 
 
Els mestres fan referència al paper del mentor com a eix fonamental en la 
millora de la pràctica oral de la llengua catalana. Tot i que algun dels alumnes 
ja tenia un bon nivell d’expressió oral, indiquen que el projecte ha repercutit 
favorablement, ja que han millorat el seu vocabulari i han assolit una major 
fluïdesa a l’hora de parlar. El fet que el mentor hagi impulsat l’ampliació de la 
xarxa social del mentorat ha contribuït favorablement en aquest aspecte.  
Referent a l’expressió escrita i la comprensió lectora, també s’han percebut 
millores. Alguns mestres les han pogut observar a través de certs redactats, a 
partir de l’elaboració dels escrits amb més fluïdesa, alhora que entenen i sabent 
interpretar millor els textos que abans de començar el projecte. Tanmateix 
perceben un enriquiment del vocabulari. Pel que fa a la funcionalitat de la 
llengua, una mestra explica: 
 

“La competència lingüística és bàsica per a relacionar-se i per viure. Intentem 
transmetre que siguis el motor de la teva escala de veïns, del teu barri, que 
puguis formar part d’una associació, que t’impliquis a la ciutat. Per tant 
necessites el català.”(ME3, 4.3, 231-236) 
 

En definitiva, els mestres consideren que és necessari l’ús del català en el 
projecte per tal promoure el desenvolupament del mentorat dins i fora de 
l’escola. Alhora, pensen que cal que l’alumnat vegi el català com una llengua 
necessària en la seva quotidianitat per a comunicar-se i que és important un 
domini d’aquesta per tal de continuar amb els seus estudis.  
    
 
Integració social 
 
Els mestres assenyalen que la majoria dels mentorats ja tenien bastants amics 
dins de l’escola. En alguns casos es relacionaven dins un grup reduït, i en 
altres, en grups bastant amplis. No poden valorar aquest aspecte amb dades 
quantitatives, però en general, s’observen millores i sobretot gràcies al fet de 
que hagin pogut interactuar més amb altres persones, fet que ha contribuït a  
que hagin perdut la por a parlar.  
 
Pel que fa a la vida social a la ciutat depèn del cas i de l’alumne. És interessant 
el que deia una mestra: 
 

“Ells saben que aquests llocs existeixen però no hi havien anat mai. Per tant, és 
igual, tu pots saber que existeix tal lloc o tal altre, però si no hi accedeixes 
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perquè no tens cap interès o ningú t’hi porta o t’hi acompanya... en definitiva, el 
Rossinyol els hi obre portes.” (ME3, 4.3. 252-255) 
 

S’observa com molts dels mentorats sabien de l’existència d’alguns llocs de la 
ciutat però no hi havien anat mai. El fet que el mentor els hagi acompanyat ha 
facilitat la coneixença i el descobriment de nous espais del seu entorn. Hi ha 
altres casos, en què el mentor ja disposava d’una orientació suficient per tal de 
poder moure’s còmodament per la ciutat, sobretot entre aquells que resideixen 
al municipi des de fa un temps. 
 
Integració cultural 
 
A través de les diferents tutories amb els mentorats, la majoria de mestres 
coincideixen en ressaltar una millor integració cultural de l’alumnat. Així, molts 
els explicaven que havien anat a diferents espais, actes i equipaments culturals 
tant a dins com a fora de la ciutat. Aquestes activitats culturals han estat molt 
diverses, com per exemple anar al cinema, anar a fires i mercats, anar a 
activitats culturals i educatives, conèixer la tradició de Sant Jordi, entre altres. 
Expliquen que aquestes activitats han estat molt enriquidores per als seus 
alumnes, i els ha permès conèixer algunes de les tradicions no només de la 
ciutat on viuen sinó també de Catalunya, alhora que han gaudit d’un moment 
lúdic. Un mestre comentava: 
 

“Si més no, ho han conegut. I el primer pas per a despertar l’interès és 
conèixer.  Per tant potser hem posat la primera pedra per a que sigui possible 
la segona.” (ME1, 4.3. 155-157) 
 

Indiquen que el fet de tenir l’oportunitat de conèixer la cultura del país d’acollida 
és un primer pas per a despertar l’intères i la inquietud per saber, per conèixer i 
per a participar en la vida cultural de la ciutat.   
 
Millora de les expectatives educatives i èxit escolar 
 
Fent referència als resultats acadèmics, s’observa com hi ha una diversificació 
de casos. Alguns dels mentorats no han passat de curs ja que necessitaven 
més recorregut acadèmic pel que fa al domini de la llengua; en canvi, altres 
faran cicles formatius. Alguns tenen la oportunitat de seguir el Batxillerat; i 
altres inclús es plantegen anar a la Universitat. Pel que fa a resultats 
acadèmics concrets, els mestres comentaven: 
 

“De moment, de tots els que hem fet tots fan cicle formatiu.” (ME3, 4.3, 284) 
 

“Tots dos tenen ganes de continuar estudiant. Una mentorada és capaç de 
verbalitzar que a ella li agradaria tenir el graduat per a fer un cicle formatiu. I un 
altre mentorat diu que li agradaria fer un cicle formatiu i que quan acabi vol 
continuar estudiant.” (ME5, 4.3, 156-160) 

 
Els mestres pensen que la influència del projecte Rossinyol ha afectat, 
sobretot, a la motivació i ha despertat l’entusiasme i les inquietuds de l’alumnat 
per a continuar estudiant. Tanmateix, indiquen que el projecte ha influït 
positivament en el conjunt de l’alumnat i es mostren molt satisfets amb el 
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resultat del projecte a nivell acadèmic. Tot i això, hi ha molts mestres que 
comenten que aquests canvis no han estat influenciats únicament pel projecte 
Rossinyol, sinó per un conjunt de factors que han afavorit aquesta millora.  
 
 
4.3.3. Dinàmica relacional 
 
La relació entre el mestre i l’enllaç territorial: trobades realitzades i valoració 
d’aquestes. 
 
Des del punt de vista dels mestres la relació amb l’enllaç territorial ha estat 
bastant fluida i àgil. La comunicació s’ha realitzat tant per correu electrònic com 
a través de reunions de seguiment. A més, la valoració que es fa de l’enllaç 
territorial és molt positiva i es considera una figura referent pel que fa a 
l’organització del projecte. Així, les següents paraules corroboren l’opinió dels 
mestres pel que fa a l’enllaç territorial: 
 

“No recordo casos concrets però, si ha calgut ,l’enllaç territorial ha estat molt 
àgil. És una persona molt compromesa i implicada amb el projecte i, per tant, 
molt disposada a ajudar” (ME1, 4.3, 39-42) 

 
Els mestres valoren a l’enllaç com un professional de consulta i que poden 
veure si tenen qualsevol dificultat o dubte durant el desenvolupament del 
projecte. Es visualitza l’enllaç territorial com una figura implicada amb el 
projecte, compromesa, flexible, responsable i accessible en tot moment. A 
nivell general, no han trobat a faltar més trobades ni consideren que calgui 
programar-ne més.  
 
La relació entre el mestre i les famílies del mentorat: trobades realitzades i 
valoració d’aquestes. 
 
Els professionals encarregats de fer el contacte i el seguiment periòdic amb les 
famílies dels mentorats són els mestres tutors.  
 
En general s’ha percebut una manca de comunicació entre els mestres i les 
famílies del mentorat. Una de les possibles causes és que, en alguns casos, les 
famílies no coneixen la llengua o la coneixen molt poc. Així doncs, la 
comunicació no és fluida. En altres ocasions, a aquestes reunions hi assistien 
el propi mentorat o altres familiars, que porten més temps a la ciutat i tenen 
més facilitat per la llengua i feien d’interlocutors.  
 
Un mestre explicava fins a quin punt trobava dificultats per a trobar-se amb les 
famílies dels mentorats: 
 

“La relació és la justa i necessària. Inclús els hem convidat a venir a unes 
trobades i no assisteixen. Sempre hi ha algun familiar que té més facilitat o té 
mes antiguitat al país i fa de pont d’enllaç” (ME1, 4.3, 59-62) 
 

Cal puntualitzar que els mestres comenten que la relació amb les famílies és un 
punt feble que cal millorar. 
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4.4. L’experiència del Rossinyol des d’una visió de  conjunt  
 
 
4.4.1. Percepció general de l’experiència 
 
L’experiència es considera molt positiva, en si mateixa (la vivència de donació, 
de tutela) i, molt especialment, la relació, el vincle establert amb el mentorat 
respectiu, de manera que aquesta vinculació personal ha estat l’autèntic pinyol i 
motor del projecte. Tant és així que és força corrent que alguns mentors 
mantinguin contacte amb els seus mentorats un cop acabada l’experiència. 
Pel que fa a l’experiència en si mateixa se’n destaca l’enriquiment personal que 
suposa, no només per la possibilitat de conèixer de primera mà vivències 
culturals diferents de les seves, sinó també perquè obliga a repensar algunes 
de les pròpies creences i actituds. 
 
Un punt fort del projecte seria la senzillesa i la practicitat: senzillesa, que no 
simplicitat, perquè és fàcil d’iniciar i de dur a terme, perquè no exigeix ni grans 
estructures ni grans muntatges, ni carrega de més feina els centres educatius. 
Pràctic, perquè els primers resultats es noten ben aviat. També es valora com a 
molt important la bona acceptació i valoració per part dels centres escolars (que 
ho veuen com una ajuda real i constatable i no com una interferència) i molt 
especialment dels ajuntaments respectius. Una bona acollida per part dels 
ajuntaments ha donat consistència, respectabilitat, continuïtat i bona imatge al 
projecte, i aquests efectes han tingut conseqüències enormement positives. 
 
Els mestres, en concret, en fan una valoració enormement positiva, tant que 
amb prou feines hi troben cap aspecte millorable. Remarquen la seva dimensió 
intercultural, de relació entre persones amb vivències culturals diferents, i 
també la seva dimensió relacional: la possibilitat que tenen els mentorats de 
comptar amb una atenció personalitzada i de tenir l’oportunitat de fer, veure o 
experimentar coses que difícilment farien per si sols o amb les seves famílies. 
En alguns casos, el projecte ha passat ja a formar part del Projecte Educatiu 
del centre. 
 
El punt dèbil que més es remarca és la dificultat inicial per generar confiança 
mútua entre mentor i mentorat, que es manifesta en una comunicació escassa i 
temorosa: per part del mentorat, per expressar els propis punts de vista o els 
desacords amb les propostes dels mentors respectius, i per part dels mentors 
per la càrrega dels prejudicis i per les expectatives prèvies formulades. L’horari 
per a les trobades també ha estat un problema: de fet, en tots els casos, es fan 
al llarg del cap de setmana, fonamentalment per la disponibilitat dels mentors 
que, durant la setmana, resideixen fora dels pobles on viuen els mentorats. 
Algunes dificultats venien de les famílies dels mentorats, que imposaven 
determinades restriccions horàries. En aquest sentit, els enllaços territorials 
apunten la funcionalitat i l’interès que té que els mentors siguin del mateix 
municipi que els mentorats, encara que no hi resideixin entre setmana, tant pel 
coneixement dels entorns concrets dels mentorats com per la continuïtat de la 
relació. 
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Molt puntualment s’han detectat dificultats específiques: en uns casos, per part 
de les famílies dels mentorats, que no han acudit o no s’han implicat prou en 
les trobades de seguiment amb els tutors dels centres educatius. En d’altres, 
per part d’algun dels mentors que, al llarg d’algunes setmanes, perden el 
contacte amb els seus mentorats, dit gràficament “desapareixen del mapa”, 
sense cap mena d’explicació. Aquest fet es considera molt greu per la situació 
d’incertesa en què queda el mentorat i per l’incompliment “de contracte” que 
suposa per part del mentor. 
 
Sobre la durada del projecte, es valoren els pros i els contres que es derivarien 
d’un allargament (ara la seva durada és d’un curs escolar) i una majoria 
s’inclina a pensar que serien més les dificultats que no pas els beneficis. Per 
això, es considera que un any és temps suficient per a donar un primer i sòlid 
impuls als mentorats, que amb un any els canvis ja són perceptibles i que, si 
les coses han funcionat correctament, els mentorats, passat aquest any, estan 
en millors condicions per fer front als reptes personals i socials que se’ls hi 
aniran plantejant. 
 
Pel que fa als mentors, s’assenyala la pertinença que siguin joves estudiants, 
que són vistos pels mentorats com a persones adultes, però alhora properes: 
per entendre’ns, no són “ni mestres, ni pares”. Els mestres, per la seva banda, 
lamenten que, en moltes ocasions, no tenen oportunitat ni ocasió de conèixer i 
parlar amb els mentors perquè els horaris no són coincidents: això ho viuen 
com una mancança, difícilment superable però. 
 
Quant a la selecció dels mentorats per part de les escoles, els mestres tenen 
clars els criteris del projecte i troben que són pertinents: es prioritzen aquells 
alumnes amb un domini mínim del català per tal de garantir la fluïdesa de la 
comunicació amb els mentors. En tot cas assenyalen que hi hauria força infants 
i adolescents més susceptibles d’aprofitar-se del projecte, si es poguessin oferir 
més places en el futur. 
 
 
4.4.2. Efectes de la mentoria en els mentorats 
 
Segons els mentors, hi ha una diferència important entre els mentorats que són  
nouvinguts, és a dir, que fa poc temps que viuen a Catalunya, i els mentorats 
que ja hi ha nascut o que fa temps que hi resideixen. 
 
Els mentorats que fa poc que són a Catalunya han ampliat moderadament la 
seva xarxa social i s’han mostrat força més autònoms. Si abans es 
relacionaven quasi només amb persones de la seva família fora de l’escola, i 
amb alumnes del seu mateix origen dins de l’escola, en acabar el projecte 
aquesta dinàmica sembla trencada i l’àmbit relacional s’ha eixamplat i obert. Si 
al principi eren els mentors els qui proposaven les activitats a realitzar quan es 
trobaven, cap a final de curs, ja eren els mateixos mentorats els qui s’animaven 
i portaven la iniciativa. Igualment, s’ha notat una millora innegable en la seva 
competència lingüística en català, sobretot pel que fa a la llengua oral. Han 
guanyat en vocabulari, seguretat i fluïdesa. També s’ha percebut una millora en 
els nivells d’autoestima. 
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En canvi, els mentorats nascuts a Catalunya ja comptaven amb una xarxa 
relacional feta, tant dins com fora de l’escola, i gaudien de marges amplis 
d’autonomia, de manera que es fa difícil dir si el projecte ha tingut algun tipus 
d’efecte en aquest àmbit. Pel que fa a la competència lingüística, aquests 
mentorats tenien un molt bon nivell de català oral. Quant a l’expressió escrita, 
en cap dels dos tipus de mentorats es pot fer una valoració fiable, perquè en 
molt poques ocasions s’ha practicat. 
 
En tot cas, sí que es pot dir que la totalitat dels mentorats han percebut que el 
català és una llengua necessària i útil per viure, relacionar-se i comunicar-se 
amb altres persones. 
 
Pel que fa a la integració escolar, en general els mentors afirmen que no tenen 
prou evidències per valorar aquest aspecte. Si de cas manifesten que la 
majoria dels mentorats anaven contents a l’escola i no creuen que el projecte 
hagi tingut incidència en aquest aspecte. Si de cas, es podria parlar de 
diferències entre les diverses escoles que acullen mentorats: en algunes, 
participar del projecte es valora com una cosa important, com un regal i 
s’aprofita qualsevol ocasió per reforçar aquest fet; en d’altres, en canvi, no s’hi 
dóna importància. Quant a la integració social, es dóna molta rellevància a la 
personalitat i manera de fer del mentor que, en alguns casos, ha incorporat a la 
seva xarxa social (família, amics, “nòvios”) el mentorat, que ho ha viscut com 
una oportunitat única. En aquesta dimensió, s’observen diferències 
significatives entre els mentorats de primària i els de secundària: mentre amb 
els primers la relació és més de protecció, de descobriment, amb els segons la 
relació és molt més propera, més de “col·lega”, i fàcilment pot derivar en 
amistat. 
 
En relació al grau de coneixement del municipi on residien els mentorats, els 
mentors consideren que, en general, ja tenien un bon coneixement del seu 
entorn vital, però que tot i això, gràcies al projecte, han conegut espais nous, 
com biblioteques o museus, i que el projecte els ha portat també a conèixer 
altres pobles dels entorns més immediats (i, en alguns casos, fins i tot 
llunyans). 
 
Quant a la integració cultural, alguns mentors manifesten que no han treballat 
massa aquesta dimensió, que fonamentalment les trobades han estat per 
parlar, per passejar, més que no pas per consumir cultura. D’altres, en canvi, 
han fet moltes i diverses activitats, i semblaria que la que més èxit ha tingut ha 
estat la d’anar al cinema (en alguns casos, era la primera vegada que alguns 
mentorats hi anaven) o participar d’alguna fira, mercat o festa popular. Una de 
les activitats més ben valorades ha estat les trobades conjuntes dels diversos 
participants del projecte. 
 
Pel que fa a les expectatives educatives i a un futur universitari, alguns mentors 
consideren que aquest ha estat un tema secundari en les seves trobades, tot i 
que alguns intueixen que hi ha hagut un plus de motivació de cara a seguir 
estudiant i que, en algun cas, els mateixos mentors han passat a constituir-se 
com un referent per als seus mentorats. Tot i això, els enllaços territorials estan 



 56 

convençuts que, tot i no es disposar de dades, el projecte té una influència 
positiva en els resultats acadèmics i en les expectatives de futur. 
 
Segurament que els més entusiastes en relació als efectes positius de la 
participació en el projecte Rossinyol són els mestres, que no dubten a afirmar 
que sí han notat un abans i un després en els seus alumnes mentorats. Ho han 
notat en la seva competència lingüística en català (tant l’expressió oral, com 
l’expressió escrita i la comprensió lectora), en la seva xarxa de relacions, en els 
nivells d’autoestima i motivació, i en les inquietuds per continuar estudiants, i 
valoren extraordinàriament el paper dels mentors: “Jo els veig el primer dia que 
es coneixen, però el dia del comiat me’ls miro i la sensació és de complaença, 
d’estimació”. 
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5. Presentació d’indicadors  
 
 
Derivat del llatí indicare, l’indicador serveix per indicar, o sigui per donar a 
entendre una cosa amb indicis o senyals, o per advertir o aconsellar sobre 
alguna cosa.  Situant-nos en el camp dels indicadors socials i culturals, 
tècnicament parlant, Coob i Rixford (1981:1), diuen “an indicator refers to a set 
of statistics that can serve as a proxy or metaphor for phenomena that are not 
directly measurable. However, the term is often used less precisely to mean any 
data pertaining to social conditions”6. Carrasco (1999) apunta que un indicador  
ha de ser una informació de síntesi “un barómetro que sin decir 
necesariamente todo, permita saber dónde se está y, si es posible, percibir las 
tendencias” (Carrasco, 1999:6). Kingsley (1999:15) afegeix sobre els indicadors 
“First, they are measures purposefully selected for tracking because they relate 
to important societal values and goals. Second, indicators must be expressed in 
a consistent form that permits comparison over time, and normally between 
places. To achieve the latter purpose, indicators are usually expressed as rates 
or percentages rather than as absolute values”7.  
 
Aquesta primera aproximació ens permet, d’entrada, mostrar una de les 
funcions bàsiques dels indicadors: informar-nos. Aquesta informació ens ajuda 
a descriure una situació donada, fent-nos alhora, conscients d’aquesta, i com 
afegeix Kinsgley, ens ha de permetre també comparar en el temps i en l’espai.  
Tot i així, la majoria d’autors i científics que hi han estan treballant, apunten una 
visió més analítica. Gairebé tots coincideixen en dir que els indicadors i els 
sistemes d’indicadors no s’han de limitar a la descripció, sinó que han d’anar 
acompanyats de l’anàlisi i la reflexió de les causes de la situació que descriuen. 
Romano (2004) ho sintetitza dient que els indicadors són instruments útils per 
estudiar un element passat, per tal d’influir en decisions futures. Són, doncs, 
elements que ens ajuden a entendre i  saber en quina situació ens trobem i 
quina distància ens separa de la situació desitjable a la que voldríem estar.  
 
Per tal de detectar la situació de partida dels mentorats i la seva evolució 
durant el procés de mentoria, així com per avaluar el desenvolupament del 
projecte hem elaborat un sistema d’indicadors que ens permetrà obtenir pautes 
per al desenvolupament i millora del projecte Rossinyol, i altres projectes 
similars.  A més de la proposta d’indicadors, presentem diferents instruments 

                                                 

6 Un indicador es refereix a un conjunt d’estadístiques que poden servir com una 
aproximació o metàfora de fenomens que no són directament mesurables. Tot i això, el 
concepte s’utilitza sovint de forma menys precisa per a identificar dades que tenen a 
veure amb condicions socials dels individus.  

7 Primer, són mesures selccionades a proposta perquè es troben relacionades amb valors 
i objectius socials. Segon, els indicadors han de ser expressats de forma conscient que 
permeti comparar amb el temps i, habitualment, entre emplaçaments. Per aconseguir 
aquest darrer propòsti, els indicadors s’empren habitualment expressats en taxes o 
percentantges més que en valors absoluts. 
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d’avaluació que ens permetin fer un seguiment del projecte i obtenir les dades 
per als indicadors.  
 
Aquest apartat està estructurat en 4 blocs. El primer bloc recull la relació 
d’indicadors d’avaluació al costat dels objectius que cada un d’ells pretén 
avaluar. En segon lloc es presenten els instruments que hem elaborat  per a  la 
recollida dels indicadors de l’evolució dels mentorats durant la realització de la 
mentoria, i seguidament, en el tercer bloc, presentem els instruments 
d’avaluació construïts per recollir les valoracions i percepcions de mentors i 
mentorats en relació a la seva interrelació i al funcionament general de la 
mentoria. Finalment, en el darrer bloc, presentem dues taules de síntesi on 
queden recollits els indicadors per objectiu i els ítems de cada un dels 
instruments a partir dels quals es poden obtenir les dades.  
 
 
5.1 La proposta d’indicadors 
 
Els indicadors que presentem per a l’avaluació de l’evolució dels mentorats 
parteixen dels objectius del projecte Rossinyol i de la literatura revisada. Tal i 
com hem plantejat en el capítol metodològic, tot el procés s’ha construït a partir 
de la concreció dels objectius generals i específics del projecte Rossinyol 
(extrapolables a altres projectes de mentoria). Per a cada objectiu específic 
s’han previst indicadors d’avaluació construïts a partir tant de les observacions i 
experiències realitzades en el marc dels cinc anys de funcionament del 
Projecte Rossinyol, com de la revisió de documentació d’altres experiències i 
projectes de mentoria realitzats a nivell internacional, així com de les escales i 
tests validats per la comunitat científica. Entre els documents estudiants per a 
l’elaboració dels indicadors destaquem, d’una banda, la revisió d’experiències 
d’avaluació de projectes de mentoria (Bramble, 2010; DuBois, Holloway, 
Valentine & Cooper 2002; Goldner & Mayseless, 2009;  Hawkins, Catalano, & 
Miller, 1992; Roeser, Lord, & Eccles, 1994) i de l’altra, les escales i tests 
d’avaluació sobretot els que es refereixen a l’àmbit de l’autoestima i l’autonomia 
(Rosenberg Self-Esteem Scale, 1965; Behavior Assessment System for 
Children; Sociotropy-Autonomy Scale de Beck, Epstein, Harrison i Emery, 
1983; Autonomy-connectedness Scale).  
 
A continuació presentem la taula 1 amb els 44 indicadors plantejats per avaluar 
l’evolució del mentorat organitzats entorn els 3 objectius d’avaluació generals; 
avaluar el grau d’inclusió social, lingüística, social i cultural dels infants i joves 
mentorats (5 objectius específics i 26 indicadors), avaluar el grau d’autoestima i 
d’autonomia dels mentorats (2 objectius específics i 13 indicadors) i avaluar 
l’evolució de les aspiracions i expectatives educatives del mentorat (2 objectius 
específics i 5 indicadors).  
 

Taula 1: Indicadors per a l’avaluació de l’evolució del mentorat segons objectius 

Objectiu Indicadors clau 

OBJECTIU GENERAL 1: Avaluar el grau d’inclusió social, lingüística, social i cultural dels infants i joves 
mentorats 
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Estudiar el desenvolupament 
de l’infant/jove en l’àmbit 
escolar 

1. Percentatge, segons nivells de percepció, de mentorats que van contents a 
l’escola 

2. Percentatge, segons regularitat, dels mentorats que  assisteixen a classe 
3. Percentatge, segons regularitat, de  mentorats que realitzen els deures 

escolars 
4. Percentatge, segons regularitat, de mentorats que mostren atenció i 

interès a l’aula 
5. Percentatge, segons regularitat,  de mentorats que  mostren un bon 

comportament a l’aula (disminució d’expulsions, faltes de comportament, 
etc.) 

6. Percentatge, segons tipus de relació, que estableixen els  mentorats amb 
els altres alumnes durant el període de l’hora del pati  

7. Percentatge, segons quantitat, de mentorats que participen en activitats 
extraescolars  

Estudiar el nivell 
d’assoliment de la llengua 
catalana del jove o infant 
mentorat 

1. Percentatge, segons nivell, de mentorats que parlen català amb els seus 
companys i adults referents fóra de l’àmbit familiar  

2. Percentatge, segons nivell, de mentors que llegeixen en català  
3. Percentatge, segons nivell, de mentors que llegeixen a casa en català 
4. Percentatge, segons nivell, de comprensió del català dels mentorats 
5. Percentatge, segons quantitat, de parla del català del mentor 
6. Percentatge, segons nivell, de parla del català dels mentors 

Estudiar la xarxa relacional 
del mentorat 

1. Percentatge, segons quantitat, de la xarxa d’amics del mentorat 
2. Percentatge d’amics i amigues, segons orígen, dels mentorats 
3. Percentatge d’amics i amigues, segons varietat a nivell social, del mentorat 

Estudiar el nivell de 
coneixement de l’entorn 
social del mentorat 

1. Percentatge, segons nivell, de coneixement dels serveis públics del 
municipi 

2. Percentatge de mentorats  que se saben moure’s pel seu barri, segons 
nivell de coneixement 

3. Percentatge de mentorats  que se saben moure’s pel seu municipi, segons 
nivell de coneixement 

4. Percentatge de mentorats que utilitzen el transport públic del seu 
municipi (en cas que hi hagi), segons regularitat 

Estudiar el nivell d’implicació 
i utilització dels serveis i 
recursos culturals i socials 
del mentorat. 

1. Percentatge de mentorats  que participen a les festes socials del municipi, 
segons nivell  

2. Percentatge de mentorats que participen en alguna organització de lleure 
educatiu, segons nivell 

3. Percentatge de mentorats que fan alguna activitat esportiva, segons nivell 
4. Percentatge de mentorats que van regularment al cinema i a activitats de 

difusió cultural (teatre, concerts, etc.), segons quantitat 
5. Percentatge de mentorats que utilitzen la biblioteca municipal, segons 

quantitat 
6. Percentatge de mentorats que miren la televisió en català, segons 

regularitat 

OBJECTIU GENERAL 2: Avaluar el grau d’autoestima i d’autonomia dels infants i joves mentorats 

Estudiar l’evolució de 
l’autoestima que té 
mentorat  

1. Percentatge, segons regularitat, de mentorats que no els hi fa vergonya 
dir-se com es diuen  

2. Percentatge, segons nivell, de mentorats que s’accepten tal i com són 
3. Percentatge de mentorats que augmenten l’autoestima durant el 

desenvolupament del projecte de mentoria 
4. Percentatge de mentorats que, segons regularitat, els hi fa vergonya parlar 

davant d’altra gent, una llengua que no sigui el català o el castellà 
5. Percentatge de mentorats que, segons regularitat, els hi agrada parlar de 

la seva família i de persones que tenen el seu mateix origen 
6. Percentatge de mentorats que no els hi fa vergonya mostra-se tal i com 

són 
7. Percentatge de mentorats, que segons regularitat, tenen confiança en ells 

mateixos 



 60 

Estudiar l’evolució del grau 
d’autonomia que té en els 
diferents moments del 
projecte el mentorat 

1. Percentatge de mentorats que en cas de dubtes, pregunten a la gent que 
els envolta, segons regularitat 

2. Percentatge de mentorats, que segons regularitat, necessiten de 
l’aprovació d’algun adult quan  han de prendre decisions 

3. Percentatge de mentorats, que segons regularitat, quan creuen que tenen 
raó en alguna cosa la diuen 

4. Percentatge de mentorats que, segons quantitat, passen el seu temps 
lliure amb altre gent 

5. Percentatge de mentorats, que segons regularitat, els hi agrada fer les 
coses sols 

6. Percentatge de mentorats, que segons regularitat, els hi agrada saber que 
tenen algú a prop seu 

OBJECTIU GENERAL 3: Avaluar l’evolució en les  aspiracions i expectatives educatives del mentorat 

Estudiar el nivell de 
coneixement de les opcions 
acadèmiques dels mentorats 

1. Percentatge de mentorats que coneix quins són els estudis necessaris per 
continuar treballant en allò que li agrada, segons nivell de coneixement 

2. Percentatge de mentors que saben que obtenir bons resultats els pot 
ajudar a aconseguir una feina, segons nivell de coneixement 

Estudiar l’augment 
d’aspiracions i expectatives 
del mentorat 

1. Percentatge de mentorats que es planteja anar a la universitat i que abans 
no s’ho plantejava (Aspiracions) 

2. Percentatge de mentorats que creu que realísticament pot arribar a la 
universitat (Expectatives) 

3. Percentatge de mentoratss que han modificat les aspiracions i 
expectatives del seu futur laboral 

 

Molts d’aquests indicadors es poden recollir a partir de l’aplicació de tres 
instruments d’avaluació (que s’expliquen en el proper apartat); un dirigit a 
mentorats, l’altre a mentors i el darrer al professorat. L’aplicació de tots ells per 
calcular un indicador pot mostrar les diferències i similituds de percepció dels 
tres implicats, i per tant arribar a una anàlisi més acurada de l’evolució del 
mentorat. Tanmateix, també hi ha l’opció d’aplicar només un instruments o 
parts dels diferents instruments. Pensem doncs, en instruments flexibles i 
adaptables a les necessitats i possibilitats de cada situació.  Al punt 5.4 hem 
adjuntat una taula de síntesi on es recullen els ítems dels qüestionaris que es 
poden utilitzar per calcular cada indicador. Així, per exemple la comprensió del 
català del mentorat es pot analitzar a partir de les observacions del professorat, 
del mentor/a o bé des del propi mentorat.  
 
Els indicadors per a l’avaluació de la mentoria i la relació establerta entre el 
mentor i el mentorat parteixen dels objectius del projecte de recerca. Per a la 
construcció de la bateria d’indicadors s’ha partit del Match Characteristics 
Questionnaire i el Youth Mentoring Survey de l’Applied Research Consulting 
(www.MentoringEvaluation.com). A la taula 2 presentem els 21 indicadors 
principals organitzats entorn de 5 objectius. Les dades pels  indicadors es 
poden obtenir a partir dels dos instruments dissenyats i que s’expliquen al punt 
5.3. Els instruments dissenyats (un per mentorats i l’altre per mentors) són més 
amplis i permeten recollir aspectes més enllà dels indicadors. Així per exemple 
l’instrument dels mentors recull també la tipologia d’activitats realitzades i la 
percepció que en té el mentorat, i el del mentor permet analitzar la valoració 
que fa el mentor en relació als objectius de la mentoria.  
 

Taula 2: Indicadors per a l’avaluació de la mentoria 

Objectiu Indicadors clau 

OBJECTIU GENERAL 1: Avaluar la relació entre el mentor i el mentorat durant el mentoria i les 
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incidències d’aquesta relació en ambdós participants 
Analitzar la percepció del 
mentorat sobre els 
aprenentatges i l’ajuda 
facilitada pel mentor 

1. Percentatge de mentorats que consideren haver après molt del mentor 
2. Percentatge de mentorats que volen que el mentor els ensenyi com fer les 

coses 
3. Percentatge de menorats que considera que el mentor els ha ajudat a 

resoldre problemes 
4. Percentatge de mentorats que considera ser millor a l’escola gràcies al 

mentor 

Analitzar la percepció del 
mentorat sobre la relació 
amb el mentor 

1. Percentatge de mentorats que parlen amb el mentor dels seus problemes 
2. Percentatge de mentorats que consideren que són amics amb el mentor 
3. Percentatge de mentorats que considera que el mentor els fa feliços 
4. Percentatge de mentorats que considera que el menotr es preocupa per 

ells 
5. Percentatge de mentorats que té ganes de veure setmanalment al mentor 

Analitzar la percepció del 
mentor sobre la seva 
incidència en el mentorat  

1. Percentatge de mentors que consideren que el mentorat vol aprendre 
d’ells 

2. Percentatge de mentors que pensen que estan contribuint a canvis en la 
vida del mentorat 

3. Percentatge de mentors que considera que el mentorat li demana ajuda 
quan té problemes 

Analitzar la percepció del 
mentor sobre la relació amb 
el mentorat 

1. Percentatge de mentors que considera que el mentorat li fa saber els seus 
problemes 

2. Percentatge de mentors que senten que tenen una relació forta amb el 
mentorat 

3. Percentatge de mentors que no se senten còmodes amb el mentorat 
4. Percentatge de mentors que considera difícil relacionar-se amb el 

mentorat 
5. Percentatge de mentors que considera haver après del mentorat i de la 

mentoria 

Analitzar els factors externs 
que influeixen en la mentoria 

1. Percentatge de mentors que consideren que estan massa enfeinats per 
veure’s setmanalment amb el mentor 

2. Percentatge de mentors que considera que el mentorat necessita més del 
que pot donar 

3. Percentatge de mentors que considera que els pares o tutors dels 
mentorats condicionen la mentoria 

4. Percentatge de mentors que considera que el suport de coordinació l’ha 
ajudat a ser millor mentor 

 

 

5.2 Els instruments per a l’avaluació de l’evolució  dels 
mentorats 
 
Per a la recollida d’informació dels indicadors de l’evolució dels mentorats hem 
elaborat, 3 instruments específics tal i com s’especifica a la taula 3 i que 
s’aplicaran, cada un d’ells, en dos moments del procés de mentoria. La seva 
resposta es podrà realitzar en suport paper o bé en suport electrònic, deixant-
ho a opció de cada un dels implicats.  
 

Taula 3: Instruments per a l’avaluació de l’evolució del mentorat 

Instrument Destinatari Aplicació NºObjectius NºÍtems 

QMT EVO- Qüestionari 
mentorat per a l’evoluació 
del mentorat 

Mentorat - Abans de l’inici de la mentoria 
(octubre)  
- Al finalitzar el projecte (maig)  
Observació: L’instrument serà 
aplicat conjuntament mentorat-
professor/a tutor 

6 36 
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QMR EVO- Qüestionari 
mentor sobre evolució 
mentorat 

Mentor - Aproximadament un mes 
després de l’inici de la mentoria 
(desembre) 
- Al finalitzar el projecte (maig) 

6 31 

QP EVO-  Qüestionari 
professorat evolució 
mentorat 

Professor/a 
tutor 
mentorat 

- A l’inici del projecte de 
mentoria (novembre) 
- Al finalitzar el projecte (maig) 

6 23 

 

A continuació presentem cada un d’aquests tres instruments dissenyats amb 
les observacions en relació a la seva aplicació. 
 
5.2.1. Qüestionari del mentorat per a la valoració de la seva evolució 
 
El qüestionari s’estructura en dos grans apartats i recull un total de 38  ítems de 
resposta tancada i un espai en cada bloc per a recollir observacions i 
comentaris que es considerin rellevants i que no quedin recollits en les 
preguntes de resposta tancada. Els dos apartats responen als dos objectius 
generals (i 6 objectius concrets) plantejats per avaluar l’evolució del mentorat 
amb el projecte de mentoria. El primer bloc fa referència als indicadors per 
avaluar el grau d’inclusió social, lingüística, social i cultural dels mentorats i les 
seves expectatives educatives, i s’organitza en 4 blocs (inclusió escolar, 
lingüística, social i cultural i expectatives educatives). Es composa per un total 
de 23 ítems per a cada un dels quals hi ha quatre opcions de resposta, que són 
de diferent formulació segons tipologia d’ítems (d’un banda tenim les respostes 
“mai, de tant en tant, regularment o sempre” i de l’altre “gens, poc, bé o molt 
bé”). El segon apartat pretén avaluar el grau d’autoestima i d’autonomia dels 
mentorats i s’estructura en dos blocs (autonomia i autoestima), amb un total de 
15 ítems. Mentre que l’apartat d’autonomia s’utilitza la mateixa opció de 
resposta que en l’apartat anterior (“mai, de tant en tant, regularment o 
sempre”), en el d’autoestima s’apliquen els ítems de l’escala de Rosenberg i en 
les respostes s’ha optat per  “Molt en desacord,   En desacord,  D’acord i  Molt 
d’acord”. 
 
El qüestionari de Rosengerg, és un test validat per a la comunitat científica per 
a explorar l’autoestima personal. L’escala consta de 10 ítems dels quals 5 
estan formulats de forma positiva i 5 de forma negativa. Dels ítems 1 al 5 les 
respostes es puntuen de 1 a 4 (o sigui 1 molt desacord, 4-molt d’acord) i els 
ítems 6 a 10 les respostes es puntuen de 4 a 1 (o sigui 4 punts molt desacord- 
1 punt molt d’acord). La interpretació dels resultats és: 
 

- Menys de 25 punts: autoestima baixa. Existeixen problemes significatius 
d’autoestima 

- De 26 a 29 punts: autoestima mitja. No presenta problemes d’autoestima 
greus, però es convenient millorar-la. 

- De 30 a 40 punts: autoestima elevada. Considerada com a autoestima 
normal.  

 
El qüestionari està pensat per ser respost conjuntament mentorat-professor/a 
tutor en el cas dels infants i durant dos períodes; el primer just abans de 
començar la relació de mentoria amb el mentor (entre octubre i novembre) i el 
segon al finalitzar el projecte (finals de maig o principis de juny).  
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L’instrument elaborat es presenta a la següent taula. 
 
 

Taula 4: Qüestionari per sobre l’evolució del mentorat destinat als mentorats 

QÜESTIONARI  MENTORAT EVOLUCIÓ (QMT EVO) 

QÜESTIONS EN RELACIÓ A LA INCLUSIÓ, L’AUTONOMIA I AUTOESTIMA, I LES EXPECTATIVES 
EDUCATIVES DEL MENTORAT 

Inclusió escolar 

Vaig  content/a a l’escola/institut Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Faig els deures que em posen a l’escola Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Durant l’estona d’esbarjo de l’escola jugo amb els meus 
companys i companyes 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El professor/a em crida l’atenció (em renya, castiga..) Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Inclusió lingüística 

Parlo en català amb els meus amics i amigues de classe Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Llegeixo en català Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Entenc el català  Gens       Poc     Bé    Molt bé 

Parlo el català Gens       Poc     Bé    Molt bé 

Inclusió social i cultural 

Conec on són els principals serveis públics del municipi 
(centres cívics, ajuntament, centres de salut, institut i 
escoles, etc.)  

Gens       Poc     Bé    Molt bé 

Conec i m’oriento dins el meu barri Gens       Poc     Bé    Molt bé 

Conec i m’oriento dins el meu municipi Gens       Poc     Bé    Molt bé 

Participo en les activitats socials que es fan al meu 
municipi (festes, fires, activitats per a infants, etc.)  

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Utilitzo el transport públic del meu municipi (si n’hi ha) Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Miro programes de televisió en català  Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Vaig al cinema o a activitats de difusió cultural del 
municipi (teatre, concerts, etc.) 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Utilitzo la biblioteca del municipi o del barri (si n’hi ha) Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Aspiracions i Expectatives educatives i laborals 

M’agradaria estudiar fins a  ESO    Batxillerat   Cicles Formatius   Universitat 

Realísticament parlant, quin és el nivell màxim d’estudis al 
que creus que arribaràs? 

ESO    Batxillerat   Cicles Formatius   Universitat 

Quin és el màxim nivell educatiu que volen els teus pares? ESO    Batxillerat   Cicles Formatius   Universitat 

De què t’agradaria treballar quan siguis gran?  

Treballar del que m’agradaria fer quan sigui gran penso 
que serà 

Difícil   Més aviat difícil   Fàcil   Molt fàcil 

Sé què he d’estudiar per poder treballar d’allò que 
m’agrada  

No ho sap, en té una idea molt vaga, en té una 
idea força precisa, ho té molt clar 

Tinc clar que si trec bones notes a l’escola/institut em pot 
ajudar a aconseguir la feina que m’agrada 

No ho té gens clar, en té una idea molt vaga, en té 
una idea força precisa, ho té molt clar 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 

Autonomia 

Quan  tinc dubtes sobre alguna cosa faig preguntes a la 
gent que m’envolta (professorat, mentor/a,  companys i 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 
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companyes, etc.) 

M’agrada saber que hi ha algú a prop meu Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El meu temps lliure el passo amb altre gent Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Si penso que tinc raó en alguna cosa, la dic encara que als 
altres no els hi agradi o no hi estiguin d’acord 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

M’agrada fer coses sol Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Autoestima (test de Rosenberg) 

Sento que sóc una persona digna, com a mínim igual que 
els altres 

Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

Estic convençut/da que tinc bones qualitats  Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

Sóc capaç de fer coses tant bé com la majoria de la gent Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

Tinc una actitud positiva cap a mi mateix/a Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

En general estic satisfet/a amb mi mateix/a Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

Sento que no tinc massa coses de les que estar orgullós/a Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

En general, m’inclino a pensar que sóc un fracassat/da Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

M’agradaria poder sentir més respecte per mi mateix/a Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

A vegades penso que realment sóc un/a inútil Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

A vegades crec que no sóc una bona persona Molt en desacord   En desacord  D’acord   Molt 
d’acord 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.2. Qüestionari pel mentor per a la valoració de  l’evolució del mentorat 
 
El qüestionari s’estructura en 6 grans blocs i recull un total de 31  ítems de 
resposta tancada i un espai al final per a recollir observacions i comentaris que 
es considerin rellevants i que no quedin recollits en les preguntes de resposta 
tancada. Els sis blocs responen als objectius específics plantejats per avaluar 
l’evolució del mentorat en el projecte de mentoria (inclusió escolar, lingüística, 
social i cultural, expectatives educatives, autonomia i autoestima). Per a cada 
ítem hi ha quatre opcions de resposta, que són de diferent formulació segons 
tipologia d’ítems (d’un banda tenim les respostes “mai, de tant en tant, 
regularment o sempre” i de l’altre, “inexistent, reduïda, considerable o molt 
gran”).  
 
El qüestionari l’ha de respondre directament el mentor/a i ho pot fer tant en 
suport paper com en suport electrònic. S’aplicarà durant dos períodes; el primer 
aproximadament un mes després de començar la relació de mentoria amb el 
mentorat (desembre) i el segon al finalitzar el projecte (finals de maig o principis 
de juny).  
 
L’instrument elaborat es presenta a la següent taula. 
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Taula 5: Qüestionari per sobre l’evolució del mentorat destinat als mentors 

QÜESTIONARI  MENTOR D’EVOLUCIÓ  MENTORAT (QMR EVO) 

QÜESTIONS EN RELACIÓ A LA INCLUSIÓ, L’AUTONOMIA I AUTOESTIMA, I LES EXPECTATIVES 
EDUCATIVES DEL MENTORAT 

Inclusió escolar 

Va content/a a l’escola/institut Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Participa en activitats extraescolars (reforç escolar) de 
suport educatiu 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Inclusió lingüística 

El mentorat i jo parlem en català  Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Parla en català amb els seus amics i amigues Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

A casa llegeix en català Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El nivell de comprensió que té del català és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El nivell de parla que té del català és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

Inclusió social i cultural 

La xarxa d’amics que disposa és Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

La varietat, en relació a l’origen, de la xarxa d’amics i 
amigues és 

Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

La varietat, en relació al nivell social, de la xarxa d’amics i 
amigues és 

Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

El coneixement d’on són els principals serveis públics del 
municipi (centres cívics, ajuntament, centres de salut, 
institut i escoles, etc.) és 

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El coneixement i l’orientació dins el seu barri és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El coneixement i l’orientació dins el seu municipi és Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

Participa en les activitats d’alguna organització de lleure 
educatiu  

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Participa i practica l’esport en alguna entitat esportiva   Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Participa de les activitats socials que es fan al  municipi 
(festes, fires, activitats per a infants i joves, biblioteca, 
etc.) 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Va al cinema o a activitats de difusió cultural del municipi 
(teatre, concerts, etc.) 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Utilitza la biblioteca del municipi o del barri Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Mira programes de televisió en català  Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Aspiracions i expectatives educatives 

El coneixement sobre quins són els estudis necessaris per 
treballar en allò que li agradaria és 

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El coneixement de l’estructura del sistema educatiu més 
proper a ell/a és  

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

L’interès per fer estudis universitaris és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

L’interès per fer estudis més enllà de l’ESO és Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El coneixement sobre el fet que tenir bons resultats a 
l’escola/institut pot ajudar-lo a aconseguir la feina que li 
agradaria tenir és 

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

Autoestima 

Se sent orgullós/orgullosa de dir-se com es diu Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

S’accepta tal i com és Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Li fa vergonya parlar davant d’altra gent en una llengua 
que no sigui el català o el castellà 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 
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Li agrada parlar de la seva família i de les persones que 
tenen el mateix origen que ell/ella 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Té confiança en ell/a mateix/a Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Autonomia  

Necessita l’aprovació d’un adult quan ha de prendre 
decisions 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El seu temps lliure el passa amb altre gent  Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Si pensa que té raó en alguna cosa, la diu encara que 
sàpiga que als altres no els hi agrada o no hi estan d’acord 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.3. Qüestionari pel professorat per a la valorac ió de l’evolució del 
mentorat 
 
El qüestionari s’estructura en 6 grans blocs i recull un total de 23  ítems de 
resposta tancada i un espai al final per a recollir observacions i comentaris que 
es considerin rellevants i que no quedin recollits en les preguntes de resposta 
tancada. Els sis blocs responen als objectius específics plantejats per avaluar 
l’evolució del mentorat amb el projecte de mentoria (inclusió escolar, lingüística, 
social i cultural, expectatives educatives, autonomia i autoestima). Per a cada 
ítem hi ha quatre opcions de resposta, que són de diferent formulació segons 
tipologia d’ítems (d’un banda tenim les respostes “mai, de tant en tant, 
regularment o sempre” i de l’altre, “inexistent, reduïda, considerable o molt 
gran”).  
 
El qüestionari l’ha de respondre directament el professor/a tutor del mentorat i 
ho pot fer tant en suport paper com en suport electrònic. S’aplicarà durant dos 
períodes; el primer abans de començar el projecte de mentoria (octubre) i el 
segon al finalitzar el projecte (finals de maig o principis de juny).  
 
L’instrument elaborat es presenta a la següent taula. 
 

Taula 6: Qüestionari per sobre l’evolució del mentorat destinat al professorat 

 

QÜESTIONARI  PROFESSORAT D’EVOLUCIÓ MENTORAT (QPR EVO) 

QÜESTIONS EN RELACIÓ A LA INCLUSIÓ, L’AUTONOMIA I AUTOESTIMA, I LES EXPECTATIVES 
EDUCATIVES DEL MENTORAT 

Inclusió escolar 

Va content/a a l’escola/institut Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Assisteix a classe Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Porta fets els deures escolars que s’han de fer a casa Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Mostra atenció i interès a l’aula Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Mostra un bon comportament a l’aula i al centre educatiu Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 
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Inclusió lingüística 

Amb el mentorat parlem en català..  Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Parla en català amb els seus amics i amigues Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

A casa llegeix en català Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El nivell de comprensió que té del català és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El nivell de parla que té del català és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

Inclusió social i cultural 

La xarxa d’amics que disposa és Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

La varietat, en relació a l’origen, de la xarxa d’amics i 
amigues és 

Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

La varietat, en relació al nivell social, de la xarxa d’amics i 
amigues és 

Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

En l’horari d’esbarjo la relació amb els altres estudiants és  Inexistent   Reduïda   Considerable  Molt gran 

Aspiracions i expectatives educatives 

El coneixement sobre quins són els estudis necessaris per 
treballar en allò que li agradaria és 

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

L’interès per continuar estudiant després de l’ESO és  Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

L’interès per fer estudis universitaris és Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

El coneixement sobre el fet que tenir bons resultats a 
l’escola/institut pot ajudar-lo a aconseguir la feina que li 
agradaria tenir és 

Inexistent   Reduït   Considerable  Molt gran 

Autoestima  

Se sent orgullós/orgullosa de dir-se com es diu Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

S’accepta tal i com és Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Li agrada parlar de la seva família i de les persones que 
tenen el mateix origen que ell/ella 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Té confiança en ell/a mateix/a Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Autonomia 

Necessita l’aprovació d’un adult quan ha de prendre 
decisions 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Si pensa que té raó en alguna cosa, la diu encara que 
sàpiga que als altres no els hi agrada o no hi estan d’acord 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Comentaris i observacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.3. Els instruments per a l’avaluació de la mentor ia i la relació 
mentor-mentorat 
 
Els indicadors que presentem per a l’avaluació de la mentoria i la relació 
establerta entre el mentor i el mentorat parteixen dels objectius de la pròpia 
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recerca. Per a la construcció de la bateria d’indicadors s’ha partit del Match 
Characteristics Questionnaire i el Youth Mentoring Survey de l’Applied 
Research Consulting (www.MentoringEvaluation.com). S’ha realitzat una 
adaptació d’aquests qüestionaris a la realitat i al context del projecte Rossinyol, 
de tal manera que s’han construït, 2 instruments específics tal i com es mostra 
a la taula 7 i que s’aplicaran un cop acabada la mentoria. La seva resposta es 
podrà realitzar en suport paper o bé en suport electrònic, deixant-ho a opció de 
cada un dels implicats.  
 
 

Taula 7: Instruments per a l’avaluació de la mentoria 

Instrument Destinatari Aplicació NºObjectius NºÍtems 

QMT AV- Qüestionari 
mentorat per avaluació de 
mentoria 

Mentorat - Al finalitzar el projecte de 
mentoria (maig-juny) 
Observació: L’instrument serà 
aplicat conjutament mentorat-
professor/a tutor 

2 36 

QMR AV- Qüestionari 
mentor avaluació mentoria 

Mentor - Al finalitzar el projecte de 
mentoria (maig-juny) 

3 41 

 

A continuació presentem cada un d’aquests tres instruments dissenyats amb 
les observacions en relació a la seva aplicació. 
 
5.3.1. Qüestionari pel mentorat per a la valoració de la mentoria  
 
El qüestionari s’estructura en 2 grans blocs i recull un total de 36  ítems de 
resposta tancada i un espai al final de cada bloc per a recollir observacions i 
comentaris que es considerin rellevants i que no quedin recollits en les 
preguntes de resposta tancada. Els primer bloc fa referència als sentiments i 
emocions del mentorat en relació al mentor i a l’experiència de la mentoria, i el 
segon pretén recollir la valoració del mentor en relació a les activitats 
realitzades amb el mentor dins el marc de la mentoria. Per a cada ítem hi ha 
quatre opcions de resposta, la formulació de les respostes del primer bloc són  
“gens d’acord, una mica d’acord, força d’acord i molt d’acord” i per al segon  les 
opcions de resposta són “mai, de tant en tant, regularment o sempre”.  A 
continuació es presenta l’instrument dissenyat, pensat per aplicar-se al final del 
procés conjuntament mentorat-professorat.  
 
 

Taula 8: Qüestionari per sobre la valoració de la mentoria destinat al mentorat 

 
QÜESTIONARI  MENTORAT VALORACIÓ MENTORIA (QMT VAL) 

QÜESTIONS EN RELACIÓ A LA RELACIÓ MENTOR-MENTORAT 

Interrelació mentor-mentorat i aprenentatges 

Parlo amb el mentor quan tinc problemes o coses que em preocupen Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt d’acord 

El mentor em fa feliç Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor i jo ens varem entendre bé de seguida Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor i jo som molt amics Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor em fa sentir especial Gens d’acord       Una mica d’acord  
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Força d’acord      Molt  d’acord 

Conec bé la vida del mentor (feina, amics, etc.) Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Tinc ganes de veure al mentor setmanalment Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Al mentor i a mi ens agrada fer les mateixes coses Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Sempre puc comptar amb el mentor Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor m’ha ajudat a resoldre problemes Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Sóc millor a l’escola gràcies al mentor Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Vull que el mentor m’ensenyi com fer les coses Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor realment es preocupa per mi Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

He après molt del mentor Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

M’agradaria que el mentor no em fes parlar tant de les coses de les que 
em fa parlar 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Provo coses que el mentor em proposa (menjar, activitats, etc.) Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor m’ajuda a tenir menys problemes (prendre millors decisions, 
comportament millor, etc.) 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentor sap el que em passa Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Vull que el mentor m’ajudi a tenir més èxit a l’escola Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

OBSERVACIONS I COMENTARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relació al que fan 

Fem activitats molt divertides Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem sobre el meu futur Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Fem coses noves, que mai havia fet abans Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de problemes que tinc o de coses que em preocupen Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de com em va a l’escola Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Mirem la televisió o juguem a jocs d’ordinador Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de com comportar-me bé i evitar els problemes Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Fem coses que m’avorreixen o que no m’agraden Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de les coses positives que em passen Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de les coses negatives que em passen Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Aprenc sobre coses que m’interessen (que m’agraden o que em criden 
l’atenció) 

Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Fem coses especials, com viatjar o anar a alguna activitats especial Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Fem activitats amb altres nens/es o joves Mai   De tant en tant  Regularment   
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Sempre 

Anem a llocs on no havia estat mai Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Parlem de la meva família Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

Fem activitats que m’ensenyen alguna cosa o que em fan pensar (llegir, 
jocs educatius, etc.) 

Mai   De tant en tant  Regularment   
Sempre 

OBSERVACIONS I COMENTARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2. Qüestionari pel mentor per a la valoració de  la mentoria  
 
El qüestionari s’estructura en 3 grans blocs i recull un total de 41  ítems de 
resposta tancada i un espai al final de cada bloc per a recollir observacions i 
comentaris que es considerin rellevants i que no quedin recollits en les 
preguntes de resposta tancada. Els primer bloc fa referència a la percepció del 
mentor sobre la interrelació establerta entre mentor i mentorat (14 ítems), el 
segon recull els factors externs a la mentoria que afecten o condicionen el 
mentor (14 ítems), i el darrer pretén recollir la importància que assigna el 
mentor per a cada tipologia d’activitats desenvolupades en el marc de la 
mentoria (13 ítems). Per a cada ítem hi ha quatre opcions de resposta, la 
formulació de les respostes del primer bloc són “mai, de tant en tant, 
regularment o sempre”,  per al segon  les opcions de resposta són “gens 
d’acord, una mica d’acord, força d’acord i molt d’acord” i per al tercer  “gens 
important, una mica important, força important i molt important”  A continuació 
es presenta l’instrument dissenyat pensat per aplicar-se al final del procés. 
 

Taula 9: Qüestionari per sobre la valoració de la mentoria destinat al mentor 

 
QÜESTIONARI MENTOR DE VALORACIÓ MENTORIA (QMR VAL) 

QÜESTIONS EN RELACIÓ A LA RELACIÓ MENTOR-MENTORAT  

Interrelació mentor-mentorat 

Sento que estic contribuint a canvis en la vida del 
mentorat 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat em demana ajuda quan té dificultats o deures 
a l’escola 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat evita parlar amb mi dels seus problemes 
familiars 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat parla amb mi quan té problemes amb els seus 
amics/gues o companys/es 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat parla amb mi dels seus amics i amigues Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat desitja aprendre de mi Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Em sento poc còmode quan estic amb el mentorat Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Em sento frustrat/da o decepcionat/da  amb la mentoria  

El mentorat és obert amb mi (comparteix pensaments i Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 
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sentiments) 

Sento que la relació és forta Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Em fa saber els seus problemes Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

El mentorat em mostra com l’importo (em diu coses, 
somriu, fa coses, m’abraça, etc.) 

Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

És difícil relacionar-me amb el mentorat Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Sento que tenim un relació molt estreta amb el mentorat Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

Puc confiar en el que el mentorat em  diu Mai   De tant en tant  Regularment   Sempre 

La mentoria ha ajudat tant al mentor com a mi Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

He après del mentorat i en general de l’experiència de la 
mentoria 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Factors externs a la mentoria 

Estic molt enfeinat i per tant és difícil veure al mentorat 
setmanalment 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentorat fa moltes coses i és difícil quedar amb ell/a Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Els diners condicionen el temps que passem amb el 
mentorat 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El mentorat necessita més del que jo puc donar Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

He tingut experiències que m’ajuden a entendre els 
reptes i situacions de la vida del mentorat 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

M’agradaria tenir un altre tipus de mentorat (més 
jove/gran, noi/noia, etc..) 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Els meus amics i familiars donen suport al meu esforç com 
a mentor (m’ajuden, m’encoratgen, em donen idees, etc.) 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Els meus amics i la meva família estan contents que sigui 
mentor 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

Els pares o tutors del mentorat influencien molt en la 
mentoria 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

És difícil relacionar-me amb els pares o tutors del 
mentorat 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

El suport que he rebut des de la coordinació de la 
mentoria m’ha ajudat a ser millor mentor 

Gens d’acord       Una mica d’acord  
Força d’acord      Molt  d’acord 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QÜESTIONS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS DE LA MENTORIA  

Compartir la teva vida i experiències amb el mentorat Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important  

Ajudar al mentorat a desenvolupar el seu caràcter (a ser 
més honest, responsable, etc.) 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Fer activitats amb el teu mentorat que l’ajudin a pensar Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 
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(llegir llibres, fer trencaclosques, jocs educatius, etc.) 

Ajudar al mentorat a superar-se i a anar més enllà Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Passar el temps anant a voltar, riure i passar-ho bé amb el 
mentorat 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Ensenyar al mentorat a gestionar o millorar el seu 
comportament 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Fer o dir coses per millorar l’actitud del mentorat vers 
l’escola 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Exposar al mentorat a noves idees i experiències Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Parlar al mentorat del teu treball o estudis Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Ajudar al mentorat a desenvolupar habilitats i interessos Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Passar-t’ho bé mentre estàs amb el teu mentorat Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Ensenyar al mentorat habilitats socials (com conèixer gent, 
com seure a taula, etc) 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

Ajudar al mentorat a pensar en aspectes importants de la 
seva vida (escola, relacions, etc.) 

Gens important      Una mica important 
Força important      Molt  important 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.4. Taula de síntesi 
 
A continuació presentem dues taules de síntesi on es recullen els objectius 
d’avaluació (generals i concrets), els indicadors plantejats per a cada un d’ells i 
els ítems i instruments on es recolliran les dades de l’indicador. La primera 
(taula 10) fa referència a la l’evolució del mentorat i la segona (taula 11) a la 
valoració de la mentoria.  
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Taula 10: Resum d’objectius, indicadors i ítems per instruments per a l’avaluació de l’evolució del mentorat 

 
Objectiu Indicadors clau Instrument de 

recollida de 
dada 

Ítems 

OBJECTIU GENERAL 1: Avaluar el grau d’inclusió social, lingüística, social i cultural dels infants i joves mentorats 
QMT EVO Vaig content/a a l’escola/institut 

QMR EVO Va content/a a l’escola/institut 

Percentatge, segons nivells de percepció, de 
mentorats que van contents a l’escola 

QPR EVO Va content/a a l’escola/institut 

Percentatge, segons regularitat, dels mentorats que  
assisteixen a classe 

QPR EVO Assisteix  a classe 

QPR EVO Porta fets els deures escolars que s¡’han de fer a casa Percentatge, segons regularitat, de  mentorats que 
realitzen els deures escolars QMT EVO Faig els deures que em posen a l’escola 

QPR EVO Mostra atenció i interès a l’aula Percentatge, segons regularitat, de mentorats que 
mostren atenció i interès a l’aula QMT EVO El professor/a em crida l’atenció (em renya, castiga, ...) 

Percentatge, segons regularitat,  de mentorats que  
mostren un bon comportament a l’aula (disminució 
d’expulsions, faltes de comportament, etc.) 

QPR EVO Mostra un bon comportament a l’aula i al centre educatiu 

QPR EVO En l’horari d’esbarjo la relació amb els altres estudiants és Percentatge, segons tipus de relació, que 
estableixen els  mentorats amb els altres alumnes 
durant el període de l’hora del pati  QMT EVO Durant l’estona d’esbarjo de l’escola sempre jugo amb els meus companys i 

companyes 

Percentatge, segons quantitat, de mentorats que 
participen en activitats extraescolars  

QMR EVO Participa en activitats extraescolars (de reforç escolar) de suport educatiu  

Percentatge de mentorats que han augmentat les 
seves aspiracions educatives 

QMT EVO Mostra un augment en les aspiracions educatives  

Estudiar el desenvolupament 
de l’infant/jove en l’àmbit 
escolar 

Percentatge de mentorats que ha millorat en 
expectatives educatives 

QMT EVO Mostra un augment en les expectatives educatives 

QMT EVO Parlo català amb els meus amics i amigues de classe 

QMR EVO Amb el mentorat parlem amb català 

QMR EVO Parla en català amb els seus amics i amigues 

Estudiar el nivell 
d’assoliment de la llengua 
catalana del jove o infant 
mentorat 

Percentatge, segons nivell, de mentorats que parlen 
català amb els seus companys i adults referents fóra 
de l’àmbit familiar  

QPR EVO Amb el mentorat parlem en català 
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QPR EVO Parla en català amb els seus amics i amigues  

Percentatge, segons nivell, de mentors que 
llegeixen en català  

QMT EVO Llegeixo en català 

QMR EVO A casa llegeix en català Percentatge, segons nivell, de mentors que 
llegeixen a casa en català QPR EVO A casa llegeix en català 

QMT EVO Entenc el català 

QMR EVO El nivell de comprensió que té del català és 

Percentatge, segons nivell, de comprensió del català 
dels mentorats 

QPR EVO El nivell de comprensió que té del català és 

Percentatge, segons quantitat, de parla del català 
del mentor 

QMT EVO Parlo en català 

QMR EVO El nivell de para que té del català és Percentatge, segons nivell, de parla del català dels 
mentors QPR EVO El nivell de para que té del català és 

QMR EVO La xarxa d’amics que disposa és Percentatge, segons quantitat, de la xarxa d’amics 
del mentorat QPR EVO La xarxa d’amics que disposa és 

QMR EVO La varietat, en relació a l’origen, de la xarxa d’amics i amigues és Percentatge d’amics i amigues, segons orígen, dels 
mentorats QPR EVO La varietat, en relació a l’origen, de la xarxa d’amics i amigues és 

QMR EVO La varietat, en relació al nivell social, de la xarxa d’amics i amigues és 

Estudiar la xarxa relacional 
del mentorat 

Percentatge d’amics i amigues, segons varietat a 
nivell social, del mentorat QPR EVO La varietat, en relació al nivell social, de la xarxa d’amics i amigues és 

QMR EVO  El coneixement d’on són els principals serveis públics del municipi (centres cívics, 
ajuntament, centres de salut, instituts, etc) és 

Percentatge, segons nivell, de coneixement dels 
serveis públics del municipi 

QMT EVO Conec on són els principals serveis públics del municipi (centres cívics, ajuntament, 
centres de salut, institut i escoles, etc.) 

QMR EVO El coneixement i l’orientació dins el seu barri és  Percentatge de mentorats  que se saben moure’s 
pel seu barri, segons nivell de coneixement QMT EVO Conec i m’oriento dins el meu barri  

QMR EVO El coneixement i l’orientació dins el seu municipi és Percentatge de mentorats  que se saben moure’s 
pel seu municipi, segons nivell de coneixement 

QMT EVO Conec i m’oriento en el meu municipi 

Estudiar el nivell de 
coneixement de l’entorn 
social del mentorat 

Percentatge de mentorats que utilitzen el transport 
públic del seu municipi (en cas que hi hagi), segons 
regularitat 

QMT EVO Utilitzo el transport públic del meu municipi (si n’hi ha) 

Estudiar el nivell d’implicació 
i utilització dels serveis i 

Percentatge de mentorats  que participen a les 
festes socials del municipi, segons nivell  

QMR EVO Participa de les activitats socials que es fan al  municipi (festes, fires, activitats per a 
infants i joves, biblioteca, etc.) 
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QMT EVO Participo en les activitats socials que es fan al meu municipi (festes, fires, activitats 
per a infants, etc.) 

Percentatge de mentorats que participen en alguna 
organització de lleure educatiu, segons nivell 

QMR EVO Participa en les activitats d’alguna organització de lleure educatiu  

Percentatge de mentorats que fan alguna activitat 
esportiva, segons nivell 

QMR EVO Participa i practica l’esport en alguna entitat esportiva   

QMR EVO Va al cinema o a activitats de difusió cultural del municipi (teatre, concerts, etc.) Percentatge de mentorats que van regularment al 
cinema i a activitats de difusió cultural (teatre, 
concerts, etc.), segons quantitat QMT EVO Vaig al cinema o a activitats de difusió cultural del municipi (teatre, concerts, etc.) 

QMR EVO Utilitza la biblioteca del municipi o del barri Percentatge de mentorats que utilitzen la biblioteca 
municipal, segons quantitat QMT EVO Utilitzo la biblioteca del municipi o del barri 

QMR EVO Mira programes de televisió en català  

recursos culturals i socials 
del mentorat. 

Percentatge de mentorats que miren la televisió en 
català, segons regularitat QMT EVO Miro programes de televisió en català 

OBJECTIU GENERAL 2: Avaluar el grau d’autoestima i d’autonomia dels infants i joves mentorats 

QMR EVO Se sent orgullós/orgullosa de dir-se com es diu Percentatge, segons regularitat, de mentorats que 
no els hi fa vergonya dir-se com es diuen  QPR EVO Se sent orgullós/orgullosa de dir-se com es diu 

QMR EVO S’accepta tal i com és Percentatge, segons nivell, de mentorats que 
s’accepten tal i com són QPR EVO S’accepta tal i com és 

Percentatge de mentorats que augmenten 
l’autoestima durant el desenvolupament del 
projecte de mentoria 

QMT EVO A partir de la comparació de puntuacions obtingudes amb l’aplicació del Test de 
Rosenberg a l’inici i al final del projecte de mentoria 

Percentatge de mentorats que, segons regularitat, 
els hi fa vergonya parlar davant d’altra gent, una 
llengua que no sigui el català o el castellà 

QMR EVO Li fa vergonya parlar davant d’altre gent en una llengua que no sigui el català o el 
castellà 

QMR EVO Li agrada parlar de la seva família i de les persones que tenen el mateix origen que 
ell/ella 

Percentatge de mentorats que, segons regularitat, 
els hi agrada parlar de la seva família i de persones 
que tenen el seu mateix origen QPR EVO Li agrada parlar de la seva família i de les persones que tenen el mateix origen que 

ell/ella 

QMR EVO S’accepta tal i com és Percentatge de mentorats que no els hi fa vergonya 
mostra-se tal i com són QPR EVO S’accepta tal i com és 

QMR EVO Té confiança en ell/a mateixa 

Estudiar l’evolució de 
l’autoestima que té 
mentorat  

Percentatge de mentorats, que segons regularitat, 
tenen confiança en ells mateixos QPR EVO Té confiança en ell/a mateixa 
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Percentatge de mentorats que en cas de dubtes, 
pregunten a la gent que els envolta, segons 
regularitat 

QMT EVO Quan  tinc dubtes sobre alguna cosa faig preguntes a la gent que m’envolta 
(professorat, mentor/a,  companys i companyes, etc.) 

QMR EVO Necessita l’aprovació d’un adult quan ha de prendre decisions Percentatge de mentorats, que segons regularitat, 
necessiten de l’aprovació d’algun adult quan  han 
de prendre decisions QPR EVO Necessita l’aprovació d’un adult quan ha de prendre decisions 

QMR EVO Si pensa que té raó en alguna cosa, la diu encara que sàpiga que als altres no els hi 
agrada o no hi estan d’acord 

QPR EVO Si pensa que té raó en alguna cosa, la diu encara que sàpiga que als altres no els hi 
agrada o no hi estan d’acord 

Percentatge de mentorats, que segons regularitat, 
quan creuen que tenen raó en alguna cosa la diuen 

QMT EVO Si penso que tinc raó en alguna cosa, la dic encara que als altres no els hi agradi o no 
hi estiguin d’acord 

QMR EVO El seu temps lliure el passa amb altre gent Percentatge de mentorats que, segons quantitat, 
passen el seu temps lliure amb altre gent 

QMT EVO El meu temps lliure el passo amb altre gent 

Percentatge de mentorats, que segons regularitat, 
els hi agrada fer les coses sols 

QMT EVO M’agrada fer coses sol 

Estudiar l’evolució del grau 
d’autonomia que té en els 
diferents moments del 
projecte el mentorat 

Percentatge de mentorats, que segons regularitat, 
els hi agrada saber que tenen algú a prop seu 

QMT EVO M’agrada saber que hi ha algú a prop meu 

OBJECTIU GENERAL 3: Avaluar l’evolució en les aspiracions i expectatives educatives del mentorat  
QMR EVO El coneixement sobre quins són els estudis necessaris per treballar en allò que li 

agradaria és 

QPR EVO El coneixement sobre quins són els estudis necessaris per treballar en allò que li 
agradaria és 

Percentatge de mentorats que coneix quins són els 
estudis necessaris per continuar treballant en allò 
que li agrada, segons nivell de coneixement 

QMT EVO  Sé què he d’estudiar per poder treballar d’allò que m’agrada  

QMR EVO El coneixement sobre el fet que tenir bons resultats a l’escola/institut pot ajudar-lo a 
aconseguir la feina que li agradaria fer 

QPR EVO El coneixement sobre el fet que tenir bons resultats a l’escola/institut pot ajudar-lo a 
aconseguir la feina que li agradaria fer 

Estudiar el nivell de 
coneixement de les opcions 
acadèmiques dels mentorats 

Percentatge de mentors que saben que obtenir 
bons resultats els pot ajudar a aconseguir una 
feina, segons nivell de coneixement 

QMT EVO  Tinc clar que si trec bones notes a l’escola/institut em pot ajudar a aconseguir la 
feina que m’agrada 

Estudiar l’augment Percentatge de mentors que han modificat QMR EVO L’interès per continuar estudiant després de l’ESO és 
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QPR EVO L’interès per continuar estudiant després de l’ESO és l’interès per continuar estudiant d’ençà l’inici de la 
mentoria QMT EVO M’agradaria estudiar fins a  

d’aspiracions  i expectatives 
del mentorat 

Percentatge de mentors que es planteja anar 
a la universitat 

QMT EVO M’agradaria estudiar fins a 

 
 

Taula 11: Resum d’objectius, indicadors i ítems per instruments per a l’avaluació de la mentoria 

 
 

Objectiu Indicadors clau Instrument de 
recollida de 

dada 

Ítems 

OBJECTIU GENERAL 1: Avaluar la relació entre el mentor i el mentorat durant el mentoria i les incidències d’aquesta relació en ambdós participants 
Percentatge de mentorats que consideren haver 
après molt del mentor 

QMT VAL He après molt del mentor 

Percentatge de mentorats que volen que el mentor 
els ensenyi com fer les coses 

QMT VAL Vull que el mentor m’ensenyi com fer les coses 

Percentatge de menorats que considera que el 
mentor els ha ajudat a resoldre problemes 

QMT VAL El mentor m’ha ajudat a resoldre problemes 

Analitzar la percepció del 
mentorat sobre els 
aprenentatges i l’ajuda 
facilitada pel mentor 

Percentatge de mentorats que considera ser millor 
a l’escola gràcies al mentor 

QMT VAL Sóc millor a l’escola gràcies al menotr 

Percentatge de mentorats que parlen amb el 
mentor dels seus problemes 

QMT VAL Parlo amb el mentor quan tinc problemes o coses que em preocupen 

Percentatge de mentorats que consideren que són 
amics amb el mentor 

QMT VAL El mentor i jo som molt amics 

Percentatge de mentorats que considera que el 
mentor els fa feliços 

QMT VAL El mentor em fa feliç 

Percentatge de mentorats que considera que el 
menotr es preocupa per ells 

QMT VAL El mentor realment es preocupa per mi 

Analitzar la percepció del 
mentorat sobre la relació 
amb el mentor 

Percentatge de mentorats que té ganes de veure 
setmanalment al mentor 

QMT VAL Tinc ganes de veure al mentor setmanalment 

Analitzar la percepció del 
mentor sobre la seva 

Percentatge de mentors que consideren que el 
mentorat vol aprendre d’ells 

QMR VAL El mentorat desitja aprendre de mi 
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Percentatge de mentors que pensen que estan 
contribuint a canvis en la vida del mentorat 

QMR VAL Sento que estic contribuint a canvis en la vida del mentorat 

QMR VAL El mentorat em demana ajuda quan té dificultats o deures a l’escola 

incidència en el mentorat  

Percentatge de mentors que considera que el 
mentorat li demana ajuda quan té problemes QMR VAL El mentorat parla amb mi quan té problemes amb els seus amics/gues o 

companys/es 

Percentatge de mentors que considera que el 
mentorat li fa saber els seus problemes 

QMR VAL Em fa saber els seus problemes 

Percentatge de mentors que senten que tenen una 
relació forta amb el mentorat 

QMR VAL Sento que la relació és forta 

Percentatge de mentors que no se senten còmodes 
amb el mentorat 

QMR VAL Em sento poc còmode quan estic amb el mentorat 

Percentatge de mentors que considera difícil 
relacionar-se amb el mentorat 

QMR VAL És difícil relacionar-me amb el mentorat 

Analitzar la percepció del 
mentor sobre la relació amb 
el mentorat 

Percentatge de mentors que considera haver après 
del mentorat i de la mentoria 

QMR VAL He après del mentorat i en general de l’experiència de la mentoria 

Percentatge de mentors que consideren que estan 
massa enfeinats per veure’s setmanalment amb el 
mentor 

QMR VAL Estic molt enfeinat i per tant és difícil veure al mentorat setmanalment 

Percentatge de mentors que considera que el 
mentorat necessita més del que pot donar 

QMR VAL El mentorat necessita més del que jo puc donar 

Percentatge de mentors que considera que els 
pares o tutors dels mentorats condicionen la 
mentoria 

QMR VAL Els pares o tutors del mentorat influencien molt en la mentoria 

Analitzar els factors externs 
que influeixen en la mentoria 

Percentatge de mentors que considera que el 
suport de coordinació l’ha ajudat a ser millor 
mentor 

QMR VAL El suport rebut des de la coordinació de la mentoria m’ha ajudat a ser millor mentor 
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6. Conclusions i reptes de futur 
 
Si els projectes de mentoria han esdevingut un tema d’interès i de 
reconeixement, sobretot en el context nord-americà, a Catalunya, i 
concretament les comarques de Girona, se’n comença a parlar gràcies, en 
bona mesura, a la implantació i consolidació del Projecte Rossinyol. La bona 
acollida que ha tingut aquest projecte per part d’escoles i IES de la demarcació 
de Girona, el reconeixent institucional per part de qui el prou -la UdG- i de qui li 
dóna suport – el Consell Social, el Departament d’Ensenyament, la Direcció 
General de la Immigració, etc.-, i tot uns seguit d’altres factors fan que el prjecte 
Rossinyol, avui, sigui un programa considerat i valorat.  
 
El coneixement i la bona acceptació d’aquest projecte es deu, per una banda, a 
la construcció d’una estructura en xarxa en la que les responsabilitats són ben 
conegudes i distribuïdes; a un creixement lent, sostingut i sostenible; als 
resultats que certifiquen la consecució dels objectius / missió de projecte, etc.  
Però també, i desenganyem-nos, a una necessitat social no coberta: la que es 
deriva de la població nouvinguda quan se li demana que s’integri. Aquesta 
població, a la demarcació de Girona, s’apropa al 20%.  
 
Seguint l’emmarcament teòric que s’ha presentat, el projecte Rossinyol podem 
afirmar que és tracta d’un projecte de mentoria híbrid en tant que recull 
característiques pròpies de la mentoria comunitària (pàg. 11) i de la mentoria 
“un a un” que actua fora de l’àmbit escolar i que, com tots els projectes de 
mentoria pretén, com a mínim, ajudar els mentorats en el seu progrés personal 
i en l’adquisició d’autonomia.  
 
Considerant les investigacions internacionals que han tingut com objectiu 
estudiar els “beneficis” de la mentoria i tenint present allò que fins avui hem 
pogut contrastar del projecte Rossinyol, poques comparacions podem fer amb 
els resultats obtinguts pels estudis nord-americans –molt centrats en els èxits 
preventius- i, en canvi, sí que podem establir paral·lelismes amb estudis 
europeus, com els que s’han portat a terme a Suècia.  L’estudi que fins ara 
hem fet del Rossinyol i els que se n’han derivat del Nightiangale (Malmö, 
Suècia) ambdós destaquen el tema del benefici mutu (entre mentor i mentorat), 
l’establiment d’un vincle positiu per ambdós agents, la gènesis d’expectatives 
positives, el caràcter de referent que se li atorga al mentor, la promoció de la 
inclusió dels menentorats i l’increment de llur autoestima.  
 
Malgrat que de manera clara, objectiva i precisa encara no estiguem en 
condicions d’explicar els beneficis que comporta el projecte Rossinyol (en 
aquest estudi, de fet, presentem una sèrie d’indicadors per, un cop validats i 
passats, poder-ho fer) sí que hem assentat algunes conclusions orientatives 
que, per prudència, tenen un caràcter provisional.  Així doncs, si creuem els 
elements d’èxit exposats en el marc teòric i els elements exitosos reconeguts 
pels agents entrevistats, podem establir tres categories en funció de: 1) 
elements que es donen al projecte, 2) elements que cal reforçar moderadament 
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i 3) elements que cal emprendre una acció especial perquè es donin de manera 
generalitzada.  
 
Dins dels elements que tant mentors com mestres i enllaços territorials 
consideren que es troben força consolidats hi ha: el Rossinyol (a partir d’ara 
“R”) ajuda a generar sentit de pertinença i cohesió entre els mentorats i propicia 
un espai de confiança; acosta la universitat al territori i comporta beneficis 
mutus –tant pel mentor com pel mentorat- ; el “R” facilita la reformulació de 
determinats estereotips creats a redós de la immigració; el “R” és encertat en la 
durada –un any-; el “R” ofereix competències socials als mentors i els capacita 
per fer segons quines tasques; i el “R” reconeix suficientment i adequada la 
tasca dels mentors. 
 
En el segon nivell, elements que cal reforçar moderadament, hi trobem: cal 
emfasitzar els objectius i sobretot els propòsits del “R” a fi, que com la resta de 
projectes similars que funcionen de manera òptima, els mentors puguin complir 
la missió del projecte.  Cal seguir treballant perquè els mentors conscienciïn el 
rol que desenvolupen; cal oferir més suport als mentors perquè puguin 
desenvolupar la seva tasca amb seguretat, especialment quan es troben amb 
un mentorat en que la relació no va del tot fluïda; i cal millorar el procés de 
selecció a fi que el 100% dels mentors acabi amb èxit el compromís adquirit.  
 
I dins de la categoria nº 3 s’esmenten els elements següents: cal millorar 
l’aparellament d’acord amb els criteris científics fins avui demostrats (pàg. 15); 
cal establir mecanismes per reforçar les trobades i les activitats que es  
desenvolupen; cal millorar substancialment la supervisó, especialment la que 
es fa per part del professorat de la UdG.  
 
I com a aspectes a millorar identificats fora del marc comparatiu, el projecte 
Rossinyol de la UdG, ha de vetllar perquè totes les famílies dels mentorats 
coneguin bé el projecte i s’hi impliquin fins allà on sigui possible, essent el nivell 
més indispensable assistir a la trobada informativa que preparen els mestres i 
assistir a la  festa inicial i final de la mentoria.  
 
Per acabar aquestes conclusions pensem que és important emfasitzar la 
importància i reconeixement que, sobretot els mestres de les escoles on es 
desenvolupa el projecte, atorguen al “R”. Aquests destaquen, per sobre de tot, 
la senzillesa i practicitat del mateix, la dimensió intercultural que conté, i la 
capacitat destructora de tòpics i de prejudicis que amenacen la convivència. 
Per tot això i més, el “R” ha esdevingut en diverses escoles i IES un programa 
integrat en el Projecte Educatiu de Centre.  
 
  
Limitacions i de l’estudi i futures línies d’invest igació 

 
A la vista dels objectius plantejats la recerca ha complert amb tots i cadascun 
del que s’havia proposat. A comentar, tal i com s’ha fet constatar a l’apartat de 
metodologia, la limitació parcial originada pel breu discurs d’alguns dels 
mentors (fet que ha generat alguna entrevista “pobra”) i la dificultat per trobar 
alguns dels mestres del nens/es mentorats a fi de tenir un mostrari d’entrevistes 
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més variades. Amb tot, aquestes qüestions ni ha dificultat l’essència de la 
recerca i molt menys invaliden els resultats.  
 
D’altra banda, i ja en l’apartat de futures línies de recerca, apuntem la 
necessitat de posar a prova el sistema d’indicadors que hem presentat i, un cop 
validats, és necessari passar-lo el més aviat possible als agents implicats en el 
Rossinyol a fi de testar amb precisió els ímputs del projecte.  
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7. Impacte 
 
Impacte aconseguit 
 

- s’han presentat els resultats provisionals de la recerca en la II 
Conferència Internacional sobre mentoria celebrada a Girona els dies 14 
i 15 d’abril de 2011. Lloc: Universitat de Girona. 

 
 

- s’han tingut en compte les problemàtiques detectades de cara a la nova 
edició del Rossinyol de la UdG 

 
 
Impacte previst  
 

- presentació dels resultats de la recerca i organització d’un seminari de 
discussió a la Universitat Pública de Navarra (Universitat que iniciarà el 
projecte Rossinyol el proper curs). Data prevista: octubre 2011.ç 

 
- presentació dels resultats de la recerca als enllaços territorials del 

projecte Rossinyol a Girona. Data prevista: setembre 2011. 
 

- presentació del resultats de la recerca a  la  European Conference on 
Educational Research (ECER), 11- 13 setembre,  Berlín.  Títol de la 
comunicació acceptada: “Urban mentoring practices with child and youth 
at risk”. Presentació a càrrec de: Jordi Feu i Òscar Prieto 

 
- presentació dels resultats de la recerca a la III Conferència Internacional 

sobre mentoria. Data i lloc previstos: maig de 2012, Berlin.  
 

- Elaboració de quatre articles per a publicar en revistes d’impacte. Títols 
provisionals i persona responsable:  

 
o Indicadors per avaluar un projecte de mentoria: “ Projecte 

Rossinyol” de la UdG. Investigadora responsable: Anna Planas.  
 

o La inclusió social, cultural i lingüística d’alumnes d’origen 
estranger: el “Rossinyol”, un projecte de mentoria. Investigador 
responsable:  Xavier Besalú. 

 
o Factors d’èxit en els projectes de mentoria: el cas del Projecte 

“Rossinyol”. Investigador responsable: Òscar Prieto 
 

o Projectes de mentoria impulsats per institucions unviersitàries: el 
cas del projecte “Rossinyol” de la Universitat de Girona. 
Investigador responsable: Jordi Feu  
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8. Annexos 
 
 

8.1. GUIÓ ENTREVISTES 
 

 
Entrevista amb els mentors  
 
 
Questions d’ordre general  
 

- Què t’ha semblat tot aquest temps que has estat fent de mentor/a d’en 
________?  

 
- Què és el que més t’ha agradat de l’experiència? I el que menys? 

 
- T’hagués agradat quedar més sovint o ja t’està bé com ho heu fet? Si és 

que t’hagués agradat quedar més, que ho ha dificultat? 
 
 

- Si poguessis continuar el curs vinent, ho faries? 
 

- Durant el temps que has estat amb en  ________ [el teu mentorat/a] has 
vist si ha fet canvis positius en algun aspecte? Sí és que sí, en quins 
aspectes i en què ha canviat? //  

 
- Quins efectes ha tingut el rossinyol per al mentorat? Pots posar algun 

exemple? 
 

o [anàlisi d’aspectes específics � dir-los només si no els ha 
esmentat abans] // Millores atribuïdes, en principi, al projecte o si 
més no que han passat durant el desenvolupament del projecte  

 
o A llarg d’aquest any de mentoria has vist si el teu mentor/a ha 

guanyat en autoestima, seguretat amb ell mateix? � traducció: 
has vist si s’ha sentit més bé amb ell mateix, s’ha  acceptat tal 
com és; s’ha sentit cada vegada més valent i fort p er fer 
coses que abans pensava que no podia fer?  

 
o Al llarg d’aquest any de mentoria has vist si el teu mentor/a ha 

guanyat en autonomia? � traducció: has vist si ha après a fer 
les coses per si mateix (sense necessitat de compta r amb els 
altres)? Has vist si ha confiat cada vegada més amb  ell 
mateix?  

 
o Al llarg d’aquest any de mentoria has vist si el teu mentor/a ha 

cada vegada s’ha integrant millor a l’escola / IES? � traducció: 
has vist si el teu mentor/a s’ha anat sentint millo r a l’escola / 
IES: .... hi ha anat més content, amb més ganes.... .? 
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o Al llarg d’aquest any de mentoria has vist si el teu mentor/a ha 

millorat el català � Traducció : has  vist si el teu mentor/a ha 
millorat l’expressió oral de català? I l’escrita? C reus que cada 
vegada més l’ha vist com una llengua més necessària  pel seu 
funcionament?  

 
o Integració social: A llarg d’aquest any de mentoria has vist si el 

teu mentor/a ha fet més amics a l’escola? I a fora de l’escola?  
 

o Vida social de la ciutat:  A llarg d’aquest any de mentoria, el teu 
mentor/a ha conegut nous llocs de la ciutat / poble? Ha estat a  
llocs on no havia estat mai abans? Penses que té pr ou 
coneixement (orientació) per anar a  places i carre rs que no 
coneixia?  

 
o Vida cultural: A llarg d’aquest any de mentoria heu anat amb el 

teu mentor/a  a actes culturals de la ciutat com per exemple 
cinema, teatre, fires, mercats, festes, actes cultu rals? A quins 
heu anat? Li ha despertat interès?  

 
o Coneixement de la Universitat � Durant el temps que heu 

compartit amb el teu mentor/a li vares parlar alguna vegada de 
la universitat? Recordes què li vares explicar? Com  va 
reaccionar?  

 
o Expectatives educatives � T’has adonat si el teu mentor/a té 

més ganes que abans de continuar estudiant? Es plan teja fer 
cicles formatius / Batxillerat? I anar a la univers itat?  

 
 

- Si un company teu volgués fer de mentor, l’animaries a que en fos? Si és 
què sí, per què l’animaries a que fos mentor? 
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2. Entrevista amb els mestres  
 
 
Questions d’ordre general  
 

- Quina opinió  tens del projecte Rossinyol?  
 

- Què és el que més t’ha agradat del projecte? I el que menys? 
 

- Al llarg del curs, en _________[mentorat] t’ha explicat què feia amb el 
seu mentor/a? Sí és que sí, què t’explicava?  

 
- Us heu vist amb l’enllaç territorial?  

 
o Si és que sí, quantes vegades? Per a quins motius? Quina 

valoració en fas? Consideres convenient veure’s més sovint? 
o Si és que no: a què s’ha degut? Ho has trobat a faltar? 

Consideres que si una escola porta a terme el projecte és 
necessari que el mestre i els enllaços es vegin? 

 
- Al llarg del projecte, heu tingut contacte amb les famílies? 

o Sí és que sí, sabeu com han rebut el projecte? 
o Si és que no, a què s’ha degut? Penseu que de cara a futures 

edicions és bo de trobar-vos-hi? 
 

- Durant el temps que en  _____ ha estat amb en ______, has vist si ha 
fet canvis positius en algun aspecte? Sí és que sí, en quins aspectes i en 
què ha canviat?  Posa exemples concrets//  

 
o [anàlisi d’aspectes específics � dir-los només si no els ha 

esmentat abans] // Millores atribuïdes, en principi, al projecte o si 
més no que han passat durant el desenvolupament del projecte  

 
o A llarg d’aquest any de mentoria has vist si en ________[el 

mentorat] ha guanyat en autoestima, seguretat amb ell mateix? � 
traducció: has vist si s’ha sentit més bé amb ell m ateix, s’ha 
acceptat tal com és; s’ha sentit cada vegada més va lent i fort 
per fer coses que abans pensava que no podia fer?  

 
o Al llarg d’aquest any de mentoria has vist si ha guanyat en 

autonomia? � traducció: has vist si ha après a fer les coses 
per si mateix (sense necessitat de comptar amb els altres)? 
Has vist si ha confiat cada vegada més amb ell mate ix?  

 
o Al llarg d’aquest any has vist si ha millorat el procés d’integració a 

l’escola / IES? � traducció: has vist si s’ha anat sentint millor 
a l’escola / IES: .... hi ha anat més content, amb més 
ganes..... ? 
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o Al llarg d’aquest any de mentoria has vist si ha millorat el català � 
Traducció : has  vist si el teu mentor/a ha millorat l’expressi ó 
oral de català? I l’escrita? Creus que cada vegada més l’ha 
vist com una llengua més necessària pel seu funcion ament?  

 
o Integració social: A llarg d’aquest any de mentoria has vist si ha 

fet més amics a l’escola? I a fora de l’escola?  
 

o Vida social de la ciutat:  A llarg d’aquest any de mentoria, saps si 
ha conegut nous llocs de la ciutat / poble? Ha estat a  llocs on 
no havia estat mai abans? Penses que té prou coneix ement 
(orientació) per anar a  places i carrers que no co neixia?  

 
o Vida cultural: A llarg d’aquest any de mentoria saps si ha anat a 

actes culturals de la ciutat com per exemple cinema , teatre, 
fires, mercats, festes, actes culturals? A quins he u anat? Li 
ha despertat interès?  

 
o Expectatives educatives � T’has adonat si té més ganes que 

abans de continuar estudiant? Es planteja fer cicle s 
formatius / Batxillerat? I anar a la universitat?  

 
o De totes aquestes millores que has detectat, quines consideres 

que s’han produït fonamentalment a través del projecte rossinyol? 
La resta de millores, quins aspectes consideren que hi ha tingut a 
veure? 

 
 

- Consideres que l’escola on treballes val la pena segueixi en projecte pel 
curs vinent? Per què? 

 
- Us resulta difícil la tria dels mentorats? Raona la resposta 

 
- Consideres que en un futur els aspectes a tenir en compte de cara a la 

tria de mentorats s’ha de modificar? Si és que sí, quins s’haurien de tenir 
en compte? 

 
- I per acabar, saps si el projecte rossinyol és conegut a nivell d’escola? Si 

és que sí, quina opinió en tenen els companys? I l’Ajuntament? 
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3. Entrevista amb els enllaços territorials (Trebal ladors socials, tècnics 
d’immigració, LIC que participen en el projecte, et c.)  
Guió de l’entrevista  
 
 
Questions d’ordre general  
 

- Quina valoració general fas de l’experiència en curs? 
 
- Quins creus que han estat els punts forts i els punts febles de 

l’experiència de la mentoria en el teu territori? 
 

- Com creus que les trobades setmanals poden afavorir que els 
mentorats/des es sentin més inclosos en el món cultural  (actes culturals, 
cinema, teatre, etc.) de la ciutat? Et ve algun exemple al cap? 

 
- Quina és la teva percepció sobre el procés d’integració social d’aquests 

nens/es? És a dir, creus que han participat de relacions socials i espais 
als que, d’altra banda, no haguessin tingut accés? Algun exemple? 

 
- I de la millora de les competències lingüístiques?  

 
- Pel que fa a l’autoestima i l’autoconcepció d’ells mateixos, com creieu 

que ha pogut canviar durant aquest temps que han estat en el projecte 
(potser això ho pots saber a partir de les converses que heu tingut amb 
els/les mestres) Com ha canviat per exemple el seu paper a la classe i la 
relació amb els seus companys i companyes?  

 
- Com creus que la mentoria ajuda a canviar les aspiracions i les 

expectatives educatives? Teniu exemples? 
 

(Per aspiració educativa s’entén allò que l’estudiant aspira a cursar en el 
seu futur que fins ara, pot ser, no s’havia plantejat. Per expectativa, 
s’entén la reflexió i la possibilitat real sobre com assolir aquests objectius 
-aspiracions-) Canvi en les aspiracions: fins ara desconeixia la 
universitat, ara no només la coneix si no també vol anar-hi. Canvi en les 
expectatives: Coneixia la universitat i era una aspiració que tenia però el 
seu entorn li recomanava la formació professional. Ara veu que la 
universitat és possible i que podria fer-ho com el seu mentor/a o que el 
mentoria l’ha ajudat en alguna manera a aquest canvi. ) 
 

- Quines són les diferències principals que veieu entre alumnes de 
primària i de secundària pel que fa als efectes de la mentoria?  

 
 
Relació amb els mentorats 
 

- Al llarg de l’any t’has trobat amb mentorats?  
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En cas afirmatiu, Quantes trobades has fet? Creus que aquestes ha estat 
suficient? Per què? Sobre què heu parlat? Quina valoració en fas?  
 
En cas negatiu, consideres que n’hi haurien d’haver? 
 
- Com han anat vivint la mentoria? Tots els nens i nenes ho viuen de la 
mateixa manera? Quines diferències observes entre uns i altres? A què 
creus que és degut? Pots explicar-les amb la màxima precisió que puguis ? 
 
- Es diu que a més persistència i constància en les relacions entre 
mentors/es i mentorats/des; més incidència té el projecte? Creus que és 
veritat? Com ho has pogut copsar ? 
 
- Creus que això pot tenir alguna incidència en el seu èxit escolar? De quina 
manera? En quins casos si i ens quins no –si es dóna el cas- 
 
- Creus que amb un any és suficient? Hi ha hagut algun cas de menorat/da 
que hagi repetit? S’ha notat el canvi també en el segon any? 
 

 
 
Relació amb els tutors dels mentorats (mestres) 
 

- Al llarg de l’any t’has trobat amb tutors (o mestres)?  
 
En cas afirmatiu, Sobre què heu parlat? Quina valoració en fas? 

 
- Quines són les principals problemàtiques entre mentorats i mentors que 

t’has trobat? Com s’han solucionat? 
 

- Segons el teu punt de vista, com creus que la relació entre mentors/es i 
mentorats, té efectes positius en els nens i nenes/adolescents? Quina és 
la teva percepció? 

 
- En relació a edicions passades, has anat seguint a través dels mestres o 

de comentaris altres mentorats/des d’altres anys? Si és així, quina 
progressió han tingut ?  
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8.2. FITXES DE BUIDATGE 
 
 
Fitxa per a la recol·lecció i buidatge de llibres s obre mentoria en el camp 
de l’educació 
 
 

- Títol del llibre: 
 
 

- Autor/s: 
 
 
- Editorial, lloc i any de publicació: 

 
 

- Àmbit de la mentoria que tracta: 
 
 
 
- Àmbit territorial al que es refereix: 

 
 

- Breu resum del contingut (contraportada): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Conclusions i resultats aconseguits: 
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Fitxa per a la recol·lecció i buidatge de recerques  sobre mentoria  en el 
camp de l’educació 
 
 
 

- Títol de la recerca: 
 
 

- Autor/s: 
 
 
- Nom de la Revista, número, pàgines, any de publicació i any del treball de 

camp: 
 
 

- Àmbit de la mentoria que tracta: 
 
 
 
- Àmbit territorial al que es refereix: 

 
 

- Breu resum del contingut (Abstract): 
 
 
 
- Conclusions i resultats aconseguits: 
 
 
 
 
- Metodologia i tècniques utilitzades: 

 
 
 

- Es pot trobar el text complet? En cas afirmatiu, quina és l’adreça electrònica 
d’aquest? 

 
http:// 
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Fitxa per a la recol·lecció i buidatge d’experiènci es sobre mentoria en el 
camp de l’educació 
 

- Títol de l’experiència: 
 
 

- Institució que la promou: 
 

 
 

- Àmbit de la mentoria que tracta: 
 
 
 
- Àmbit territorial al que es refereix: 

 
 

- Destinataris: 
 
 
 
 
 

 
- Breu resum de l’experiència: 
 
 
 

 
 
 
- Període en el que es porta a terme: 
 
 
- Fonts de finançament i fonts en les quals s’inspira l’experiència: 

 
 
 
 
 

- Adreça electrònica de l’experiència: 
 

http:// 
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