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I. 

CONTEXTUALITZACIÓ 

1.1 Origen i desenvolupament 

El PヴojeIte Rossiﾐ┞ol Ys uﾐ pヴojeIte d’aIIiﾙ  i de seﾐsiHilitzaIiﾙ soIial ケue apoヴta als ﾏuﾐiIipis 
els recursos més valuosos de la universitat: coneixement per una banda,  i un equip humà al 

seヴ┗ei de la iﾐIlusiﾙ soIial, peヴ l’altヴa. 
 

El ProjeIte Rossiﾐ┞ol, ケue aItualﾏeﾐt poヴta Iatoヴze ediIioﾐs, s’ha aﾐat ┗eヴteHヴaﾐt a ヴedﾙs de 
dues Hヴaﾐケues eﾐ diàleg Iostaﾐt: peヴ uﾐa Haﾐda, el pヴojeIte de ﾏeﾐtoヴia Hasat eﾐ l’aIIiﾙ 
┗oluﾐtàヴia d’estudiaﾐts uﾐi┗eヴsitaヴis de totes les faIultats de la UdG i peヴ l’altヴa, l’estaHliﾏeﾐt 
d’uﾐa líﾐia de ヴeIeヴIa soHヴe ﾏeﾐtoヴia ケue aHヴaça taﾐt l’àﾏHit ﾐaIioﾐal Ioﾏ l’iﾐteヴﾐaIioﾐal. 
Aquesta línia, tal com explicarem més endavant,  compta amb un reconeixement notable i té 

una posició destacada en el sí de la Xarxa Europea Nightingale (Nightingale Mentoring Network) 

ケue gestioﾐa i Ioﾐtヴola la ケualitat del pヴojeIte さNightiﾐgaleざ a tot Euヴopa. 
 

Actualment, el Projecte Rossinyol es concep com un projecte de responsabilitat social de la UdG 

adreçat als municipis de les comarques gironines sostingut fonamentalment per la Universitat 

de Girona i la Fundació Girona, Universitat i Futur.  

 

1.2 El Projecte de mentoria 

 

1.2.1 Antecedents 

El PヴojeIte Rossiﾐ┞ol tY el seu oヴigeﾐ eﾐ l’iﾐﾐo┗adoヴ ﾏodel de ﾏeﾐtoヴia peヴ a la iﾐtegヴaIiﾙ ﾐasIut 
a Israel a mitjans dels anys 70. Aquest projecte, denominat PEREACH, tenia com objectiu 

principal establir relacions de companyonia entre alumnes universitaris i alumnes de primària 

amb problemes socioeconòmics o bé de grups ètnics desafavorits.  

Els bons resultats del projecte ben aviat foren coneguts per altres països preocupats per 

treballar per una societat més justa i igualitària. A la dècada dels 90 la Universitat de Malmö1 

ふ“uXIiaぶ ┗a iﾏpulsaヴ el pヴojeIte さNightiﾐgaleざ ふさヴossiﾐ┞olざぶ adaptaﾐt-lo, és clar, a les 

característiques de la realitat de la ciutat.  

 
1
  Malﾏö Ys uﾐa Iiutat ケue es tヴoHa al sud del país, ﾏolt a pヴop d’EstoIolﾏ,  i ケue eﾐ el ﾏoﾏeﾐt aItual tY 
uﾐ ヵヲ% de poHlaIiﾙ d’oヴigeﾐ estヴaﾐgeヴ. L’oヴigeﾐ d’aケuesta poHlaIiﾙ Ys ﾏolt di┗eヴsa i eﾐ els daヴヴeヴs aﾐ┞s s’ha 
IaヴaIteヴitzat peヴ l’aヴヴiHada de ヴefugiats des països d’Euヴopa, ÀfヴiIa i Àsia oﾐ s’haﾐ pヴoduït IoﾐfliItes HXl·liIs. A tota 
soIietat aﾏH uﾐ ﾐoﾏHヴe iﾏpoヴtaﾐt d’iﾏﾏigヴaﾐts es plaﾐtegeﾐ pヴoHleﾏes d’iﾐtegヴaIiﾙ, de desigualtat i d’e┝Ilusiﾙ 
social que afecten el conjunt de la població immigrada i, tot i que en xifres molt inferiors, a porcions de la població 

さautﾘItoﾐaざ ケue aヴヴossega uﾐa pヴoHleﾏàtiIa soIial ﾏúltiple i di┗eヴsa. 
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El pヴojeIte さNightiﾐgaleざ de 

Malﾏö es ┗a iﾏplaﾐtaヴ aﾏH la ┗oluﾐtat d’estaHliヴ poﾐts de diàleg i de ヴelaIiﾙ eﾐtヴe estudiaﾐts 
de la Universitat i alumnes de primària de la ciutat en situacions econòmiques o socials 

desafa┗oヴides ふﾏajoヴitàヴiaﾏeﾐt iﾏﾏigヴaﾐtsぶ. L’oHjeItiu del pヴojeIte eヴa i Ioﾐtiﾐua esseﾐt ケue 
els mentors (nom amb el qual es coneixen els alumnes universitaris que porten a terme aquest 

projecte) acompanyin durant una tarda a la setmana un nen/a de les característiques descrites 

(mentorat) per tal que coneguin diferents espais de la ciutat, tinguin accés a diferents ofertes 

d’oIi i de di┗eヴsiﾙ, i Ioﾐeguiﾐ àﾏHits de pヴoduIIiﾙ Iultuヴal i aヴtístiIa. Tot plegat es ┗a iﾐiIiaヴ aﾏH 
la pretensió que els ﾐeﾐs i ﾐeﾐes poguessiﾐ aIIeleヴaヴ el pヴoIYs d’iﾐtegヴaIiﾙ soIial i Iultuヴal 
esdevenint ciutadans de primera. 

El feHヴeヴ del ヲヰヰヴ, eﾐ el tヴaﾐsIuヴs d’uﾐa tヴoHada de difeヴeﾐts peヴsoﾐes iﾐteヴessades eﾐ aケuesta 
e┝peヴiXﾐIia ケue pヴo┗eﾐíeﾏ d’Aleﾏaﾐ┞a ふBeヴlíﾐぶ, Noruega (Oslo), Eslovènia (Liubliana) i 

Catalunya (Girona) ens vàrem plantejar la possibilitat de desenvolupar-lo en els països 

participants i es va acordar que, des de la Universitat de Malmö, es demanaria finançament a la 

Uﾐiﾙ Euヴopea. Meﾐtヴestaﾐt, i a l’espera de la DG Education & Culture de la Comissió Europea, 

iniciaríem el projecte de manera experimental amb recursos propis.  

 

1.2.2 El Projecte Rossinyol a la Universitat de Girona  

 

Paヴtiﾐt de les fiﾐalitats del さNightiﾐgale PヴojeItざ el Iuヴs ヲヰヰヵ-06 la Universitat de Girona va 

poヴtaヴ a teヴﾏe uﾐa pヴo┗a pilot a Ioﾏaヴケues de Giヴoﾐa, IoﾐIヴetaﾏeﾐt a la loIalitat d’Olot. Des 
d’aleshoヴes es ┗a disseﾐ┞aヴ uﾐ pヴojeIte Hasat eﾐ uﾐa ┝aヴ┝a iﾐﾐo┗adoヴa i iﾐtegヴada de ヴelaIioﾐs, 
pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la Uﾐi┗eヴsitat de Giヴoﾐa i aluﾏﾐes d’oヴigeﾐ 
estヴaﾐgeヴ de Ieﾐtヴes eduIatius aﾏH l’oHjeItiu d’apoヴtaヴ uﾐ supleﾏeﾐt als esfoヴços de les eﾐtitats 
i adﾏiﾐistヴaIioﾐs ケue tヴeHalla┗eﾐ peヴ l’ateﾐIiﾙ a la Iiutadaﾐia ﾐou┗iﾐguda i la Iohesiﾙ soIial. 

Els objectius estratègics del Projecte eren i continuen essent en la dimensió més concreta:  

• afa┗oヴiヴ la iﾐtegヴaIiﾙ Iultuヴal, soIial i liﾐgüístiIa dels aluﾏﾐes d’oヴigeﾐ estヴaﾐgeヴ 
(mentorats) 

• Iol·laHoヴaヴ aIti┗aﾏeﾐt eﾐ les estヴatXgies d’X┝it aIadXﾏiI dels ﾏeﾐtoヴats 

• fer créixer les expectatives formatives i educatives dels mentorats 

• doﾐaヴ foヴﾏaIiﾙ eﾐ l’àﾏHit de la di┗eヴsitat Iultuヴal als estudiaﾐts uﾐi┗eヴsitaヴis ふﾏeﾐtoヴsぶ 

• seﾐsiHilitzaヴ la Ioﾏuﾐitat uﾐi┗eヴsitàヴia eﾐ l’àﾏHit de la di┗eヴsitat Iultuヴal 

• dotaヴ la UdG d’uﾐ projecte propi, distingit i reconegut que treballi activament de cara a 
la igualtat, la cohesió  i la inclusió social. 

1.2.3 Engranatge i sistema de funcionament 

El projecte Rossinyol es desenvolupa i ha pogut créixer i arrelar-se al territori gràcies a un 

complex sistema de treball interinstitucional basat en la responsabilitat lliure i en el compromís 

dels diferents partners.  
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Actualment, el 

partenariat està format per les següents institucions: Universitat de Girona, Fundació Girona, 

Universitat i Futur, Departament de Pedagogia, Nightingale European Network,  Ajuntaments 

de comarques de Girona, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies , Escoles Públiques, 

Escoles concertades, Consorci de Normalització lingüística, Direcció General per a la Immigració 

i Coordinadora de Mentoria Social de Catalunya. 

 

El fuﾐIioﾐaﾏeﾐt oヴdiﾐaヴi del Rossiﾐ┞ol es poヴta a teヴﾏe, foﾐaﾏeﾐtalﾏeﾐt, a ﾏeヴIX de l’eケuip 
Rossinyol (UdG) , dels Ajuntaments i dels enllaços territorials (ET, que depenen, segons del casos, 

dels ajuntaﾏeﾐts o Depaヴtaﾏeﾐt d’Eﾐseﾐ┞aﾏeﾐtぶ. 
 

Coヴヴespoﾐ a l’eケuip Rossiﾐ┞ol UdG tヴaçaヴ el Ioﾐtiﾐgut polítiI i oヴgaﾐitzatiu del pヴojeIte, difoﾐdヴe 
el projecte entre els estudiants de la UdG, seleccionar els mentors i formar-los, fer 

l’apaヴellaﾏeﾐt aﾏH els ﾏeﾐtoヴats (conjuntament amb els ET)i  fer el seguiment dels mentors 

aﾏH els seus ﾏeﾐtoヴats . Peヴ altヴa Haﾐda, l’eケuip Rossiﾐ┞ol UdG s’eﾐIaヴヴega de diﾐaﾏitzaヴ la 
tasca dels ET i de dirigir-la en les funcions que li correspon, atendre les noves sol·licituds per 

desplegar el projecte a nous municipis, assistir a conferències i seminaris on es convida el 

projecte Rossinyol de la UdG i representar la UdG en la direcció de la xarxa Europea.  

 

 

Els Ajuﾐtaﾏeﾐts Iol·laHoヴeﾐ eﾐ l’oヴgaﾐitzaIiﾙ de la Festa IﾐiIial i la Festa Final i també en la gestió 

(i en algunes ocasions finançament) de les assegurances dels mentorats. En molts casos,  els 

ajuﾐtaﾏeﾐts gestioﾐeﾐ la tヴia de l’ET, ケue depXﾐ oヴgàﾐiIaﾏeﾐt de la se┗a iﾐstituIiﾙ. Val a diヴ 
que actualment -moment de crisi econòmica, social i ètica- els ajuﾐtaﾏeﾐts ┗aloヴeﾐ d’uﾐa 
manera important el projecte Rossinyol perquè consideren que és una mena de servei 

suHstitutoヴi de l’adﾏiﾐistヴaIiﾙ loIal eﾐ l’àﾏHit de la iﾏﾏigヴaIiﾙ, seヴ┗eis ケue, tot sigui dit de 
passada, han patit nombroses retallades fins pràcticament a desaparèixer.  

 

A cada una de les localitats existeix una figura, anomenada Enllaç Territorial (ET), que tot i tenir 

diverses funcions i estar ubicada en diferents departaments o àrees, totes són coneixedores del 

ﾏﾙﾐ de l’eduIaIiﾙ. Alguﾐs ET  sﾙﾐ TXIﾐiIs d’EduIaIiﾙ diﾐs de l’Àヴea d’EduIaIiﾙ dels 
Ajuﾐtaﾏeﾐts, d’altヴes sﾙﾐ tXIﾐiIs d’iﾏﾏigヴaIiﾙ, i taﾏHY eﾐs tヴoHeﾏ aﾏH ageﾐts LIC ふdel 
Depaヴtaﾏeﾐt d’Eﾐseﾐ┞aﾏeﾐtぶ o assisteﾐts soIials, eﾐtヴe d’altヴes.  
 

La tasca fonamental que desenvolupa l’ET Ys la tヴia ふsegoﾐs Iヴiteヴis i ┗aloヴs ja estaHleヴtsぶ, el 
seguiment i el recolzament dels mentorats.  Aquestes accions precisen de la visita freqüent dels 

centres on estan escolaritzats els mentorats i en molts casos treballa amb el recolzament dels 

tutoヴs de les aules d’aIollida. Aケuesta figuヴa taﾏHY està eﾐ IoﾐtaIte aﾏH la “eIヴetaヴia TXIﾐiIa 
del Projecte Rossinyol (STPR) qui es responsabilitza de la tria, seguiment i recolzament als 

mentors, a més de ser el punt de connexió amb els enllaços territoヴials i l’eケuip de diヴeIIiﾙ i 
coordinació, encarregats de la direcció política del projecte Rossinyol. 
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Des del curs 2005-06 fins el 

moment actual hi ha hagut un creixement lent, sostingut i sostenible que ha fet possible passar 

amb èxit de 5 a 133 mentoヴats , de ヵ a ヱンン ﾏeﾐtoヴs,  de ヱヰ a ンヵ Ieﾐtヴes de pヴiﾏàヴia atesos, d’ヱ 
a 16 IES, de cobrir 1 ciutat a cobrir-ne 12 i a ser present a totes les comarques gironines. En el 

tヴaﾐsIuヴs d’aケuest peヴíode, el PヴojeIte Rossiﾐ┞ol ha esde┗iﾐgut uﾐ pヴojeIte de ヴefeヴXncia 

reconegut a Catalunya, Espanya i en el context europeu. 

 

1.2.4 El projecte Rossinyol: de Girona a la resta de Catalunya i a Espanya  

 

Els X┝its fヴessats pel PヴojeIte Rossiﾐ┞ol a la UdG, el ﾏodel ケue s’ha aﾐat foヴjaﾐt, el sisteﾏa 
oヴgaﾐitzatiu ケue s’ha dissenyat, etc. ha despertat interès en organitzacions universitàries i 

d’altヴes tipus de Cataluﾐ┞a i Espaﾐ┞a. És a paヴtiヴ d’aケuest iﾐteヴXs ケue l’eケuip del Rossiﾐ┞ol de la 
UdG ha assessorat aquests organismes perquè puguin desplegar el projecte en la seva àrea 

d’iﾐfluXﾐIia. Els IoﾐtaItes i assessoヴaﾏeﾐts haﾐ estat els següeﾐts:  
 

• Universitat Ramon LLull, 2008 

• Universitat Pompeu Fabra, 2009 

• Ajuﾐtaﾏeﾐt d’AlHaIete, ヲヰヱヰ 

• Punt de Referència (Barcelona), 2010 

• Fundació Bofill, 2010 

• Caixa UNIM, 2010 

• Universitat Pública de Navarra, 2011 

• Universitat Complutense de Madrid, 2012 

• Coordinadora per la mentoria, 2012 

 Associació KM0 Tarragona 2014  

• Ajuntament de Maçanet de la Selva (2015) 

• Associación Acción en Red Granada 2016 

• Ajuﾐtaﾏeﾐt de “aﾐt “aduヴﾐí d’Aﾐoia, 2017 

• Ajuntament de Sant Celoni, 2018. 

• AssoIiaIiﾙ Núヴia “oIial i Queヴalt BaﾐIells d’Olot, DeseﾏHヴe ヲヰヱΒ. 
 
 

 

II IMPACTE TERRITORIAL HUMÀ 

2.1 El PヴojeIte Rossiﾐyol d’eﾐguaﾐy: oHjeItius i fites 

2.1.1 Localització territorial: municipis on es porta a terme  

El pヴojeIte Ys pヴeseﾐt a sis Ioﾏaヴケues ふ l’Alt i Bai┝ Eﾏpoヴdà, GiヴoﾐXs,  Pla de l’Estaﾐ┞,  Gaヴヴot┝a 
i Selva)i hem de tenir en compte que aquest any hem pogut obrir la mentoria a una nova 

localitat, Hostalric amb un total de 3 parelles de 3 mentores i 3 mentorats.  
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A fi de ┗isualitzaヴ l’iﾏpaIte teヴヴitoヴial del Rossiﾐ┞ol adjuﾐteﾏ la  taula2 que ve tot seguit en la 

ケue es destaIa el peヴIeﾐtatge d’haHitaﾐts d’oヴigeﾐ estヴaﾐgeヴ de les loIalitats eﾐ les ケue es 
desenvolupa el projecte.  Tal i com es pot apreciar, aquest percentatges és important a totes les 

poHlaIioﾐs i s’aIIeﾐtua d’uﾐa ﾏaﾐeヴa especial ens els municipis de Lloret de Mar i Figueres. 

Aquest any en comparació amb el curs anterior hem denotat un creixement de la població 

estranger a Sant Feliu de Guíxols i un estancament en la resta de localitats.  

 

 
2
  Dades extretes de IDESCAT en data 19 de Febrer de 2019, fan referència a la població 

Ieﾐsada de l’aﾐ┞ ヲヰヱΒ.  
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LOCALITAT COMARCA HABITANTS EXTENSIÓ POBLACIÓ  

ESTRANGERA 

POBLACIÓ 

ORÍGEN 

ESTRANGE

R 2017 (%) 

POBLACIÓ 

ORÍGEN 

ESTRANGE

R 2018 (%) 

GIRONA El Gironès 100.266 hab. 39,1 Km2 18.286 hab. 18,11% 18,23% 

LA BISBAL D’EMPORDÀ El Baix Empordà 10.775 hab. 20,6 Km2 1.966 hab. 18,85% 18,24% 

OLOT La Garrotxa 34.194 hab. 29 km2 6.165 hab. 17,62% 18,03% 

BLANES La Selva 38.813 hab. 17,7 km2 5.582 hab. 14,56% 14,4% 

LLORET DE MAR La Selva 36.878 hab. 48,7 Km2 12.641 hab. 35,25% 34,27% 

SANTA COLOMA DE FARNERS La Selva 12.854 hab. 70,6 Km2 2.473 hab. 18,14% 19,23% 

FIGUERES L’Alt Eﾏpoヴdà 45.961 hab. 19,3 Km2 12.154 hab. 27,32% 26,44% 

BANYOLES Pla de l’Estaﾐ┞ 19.397 hab. 11 Km2 3.636 hab. 18,65% 18,75% 

PALAFRUGELL El Baix Empordà 22.725 hab. 26,9 Km2 4.909 hab. 22,56% 21,60% 

PALAMÓS El Baix Empordà 17.743 hab. 14 Km2 2.257 hab. 12,87% 12,72% 

SALT El Gironès 29.836 hab. 6.60 km2 11.075 hab 36,85% 37,12% 

HOSTALRIC La Selva  4.139 hab. 3.39 Km2 497 hab 2% 2.06% 
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MUNICIPIS EDICIONS PLAÇES 
ASSIGNADES 

PLAÇES 
COBERTES 

OLOT 14 10 10 

BANYOLES 12 10 10 

GIRONA 10 30 30 

LA BISBAL 
D'EMPORDÀ 

8 6 6 

BLANES 8 13 13 

LLORET DE MAR 8 13 13 

PALAMÓS 9 7 7 

FIGUERES 7 16 16 

PALAFRUGELL 6 8 8 

SANTA COLOMA 
DE FARNERS 

4 10 10 

SALT  3 
 

7 7 

HOSTALRIC 1 3 3 

  133 
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Aquest curs hem pogut treballar en  els objectius proposats a finals del curs 

passat. En iniciar el projecte es van establir alguns objectius a desenvolupar. Els expliquem a continuació: 

2.1.2 Objectius del projecte Rossinyol pel curs 2018-2019 

-Assistència a la reunió de tancament, la meitat de les E.T no van venir: aquest any hem anticipat les dates al màxim per aconseguir que vingués el 

ﾏajoヴ ﾐoﾏHヴe d’eﾐllaços possiHles.  

-Millora dels horaris del curs de formació: Fins ara tota la formació es feia a les tardes. Per primera vegada hem instaurat una sessió al matí de les 

ヱヲ:ンヰ a les ヱヴh i uﾐa altヴe de les ヱヵ a les ヱヶ:ンヰh. D’aケuesta ﾏaﾐeヴa el Γヰ% dels ﾏeﾐtoヴs ┗aﾐ ┗eﾐiヴ a la foヴﾏaIiﾙ del No┗eﾏHヴe.  

-Posada en marxa de les entrevistes a mentorats i famílies així com dels mentors que no ho veiem del tot clar: La secretària tècnica del projecte va 

eﾐtヴe┗istaヴ uﾐ total de ヴヰ peヴsoﾐes al pヴiﾐIipi de Iuヴs peヴ tal d’aIuヴaヴ el ﾏà┝iﾏ la tヴia dels ﾏeﾐtoヴs. Podeﾏ ┗aloヴaヴ aケuesta feina com a molt 

positiva per afinar al màxim la tria.  

-Orientació més educativa/universitat dels mentors cap als mentorats: Aquest curs es va introduir un espai dedicat als estudis i a la promoció de la 

Universitat entre els mentorats dins del curs de formació. En aquesta es donaven les claus per tractar els temes educatius amb els mentorats.  

-Aparició de noves incidències orientades a la situació familiar dels mentorats: Continuem tenint baixes per nenes i nenes que han de tornar al seu 

País d’oヴígeﾐ o a d’altヴes peヴ situaIioﾐs eIoﾐﾘﾏiケues i de feiﾐa dels pヴogeﾐitors.  

-De la mateixa manera  que a Figueres el Projecte Rossinyol amb nens/es de ètnia gitana funciona molt bé a Girona no és el cas. El curs passat es 

┗a deIidiヴ ┗aloヴaヴ si es Ioﾐtiﾐuaヴia aﾏH aケuesta ┗essaﾐt. Eﾐ aケuest Iuヴs ﾐoﾏYs ha paヴtiIipat uﾐa ﾐeﾐa d’Xtﾐia gitaﾐa peヴﾘ d’uﾐ Ieﾐtヴe eduIatiu 
diferent, la Sagrada Família de Girona. 
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2.2 Els mentors 

2.2.1 Aspirants  

Eﾐguaﾐ┞ heﾏ tiﾐgut ンンΓ iﾐsIヴits ケue s’haﾐ di┗idit eﾐ uﾐa gヴaﾐ deﾏaﾐda eﾐ totes les loIalitats eﾐ les ケue es ヴealitza el Rossinyol. De fet la previsió 

ha estat ﾏolt positi┗a i s’haﾐ pogut Ioﾏpliヴ totes les plaIes pヴe┗istes a les loIalitats.  

2.2.2 Seleccionats 

  

  

SELECCIONATS PER FACULTATS I CENTRES ADSCRITS 

  

  

   

Escola Politècnica Superior  3  

Enginyeria informàtica 1  

Enginyeria Química 2  

Arquitectura   

   

Facultat de Ciències 11  

Biologia 4  

Ciències Ambientals   

Química 2  

Biotecnologia 4  
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Innovació i seguretat alimentària 1  

   

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  7  

Administració i direcció d'empreses 
2 

  

Comptabilitat i Finances 2  

Economia 3  

   

Facultat de Dret  7  

Ciències Polítiques i de l'Administració 2  

Criminologia 1  

Dret 4  

   

Facultat de Lletres  6  

Comunicació Cultural 1  

Filologia Hispànica   

Filosofia 2  

Història   

Història de l'Art 2  

Llengua i literatura espanyoles   

Llengua i literatura catalanes   

Geografia 1  

   

   

Facultat de Turisme 17  

Publicitat i Relacions Públiques 10  

Turisme 7  
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Facultat d'Educació i Psicologia 51  

Educació Social  11  

Magisteri Educació Infantil 9  

Magisteri Educació Primària 6  

Doble Titulació Magisteri 
3 

  

Pedagogia 5  

Psicologia 6  

Treball Social 11  

   

Facultat d'Infermeria i Medicina 26  

Infermeria 24  

Medicina 2  

   

Centres Adscrits    

Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES)   

Ciències de l'activitat física i de l'esport   

Fisioteràpia   

Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM)     

Comunicació Audiovisual i multimèdia  2  

MÀSTER   

PPCEL 1  

   

2.2.3 No admesos  
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Aquest curs hem comptat amb 133 mentors dels 339 inscrits per tant no 

hem pogut complir la demanda i ヲヰヶ peヴsoﾐes ﾐo haﾐ pogut paヴtiIipaヴ eﾐ el pヴojeIte d’eﾐguaﾐ┞. Els Iヴiteヴis de seleIIiﾙ Ioﾏ ja e┝pliIaヴeﾏ ﾏYs 
eﾐda┗aﾐt haﾐ estat diヴigits pel pヴiﾐIipi de l’oヴdヴe d’iﾐsIヴipIiﾙ i de les opIioﾐs de dispoﾐiHilitat dels ﾏeﾐtoヴs eﾐ ┗eヴs de les activitats preparades per 

a la mentoria.  

2.2.4 Íﾐde┝ de ﾏeﾐtoヴs ケue haﾐ aIaHat el pヴojeIte ふta┝a d’X┝it de ﾏeﾐtoヴsぶ 

 

LOCALITAT NOMBRE MENTORS 
INICIAL 
  

NOMBRE 
MENTORS FINAL  
  

ÈXIT 

OLOT 10 10  

BANYOLES 10 10  

GIRONA 30 30   

LA BISBAL 
D'EMPORDÀ 

6 6  

BLANES 13 13  

LLORET DE MAR 13 13  

PALAMÓS 7 7   

FIGUERES 16 15  -1 

PALAFRUGELL 8 7  -1 

SANTA COLOMA 
DE FARNERS 

10 10  

SALT 7 7  

Hosatalric 3 3  

TOTALS 133 131 
 

-2 
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Destacar que aquest curs hi ha un índex menor de fracàs i els casos de fracàs han set per causes molt i molt concretes. 

Eﾐ els dos Iasos ケue ﾐo haﾐ pogut aIaHaヴ el pヴojeIte haﾐ estat ﾏolt IoﾐIヴets. Eﾐ uﾐ d’ells el ﾏeﾐtoヴ ﾐo ha ヴespost als compromisos demanats i 

des de la direcció hem valorat que no continués participant i en el segon cas va causar baixa el mentor i el mentorat ja que la relació de mentoria 

no va estar positiva.  

2.3 Els mentorats 

2.3.1 Seleccionats (orígen) 

       

ORÍGEN SEXE EDAT  ORÍGEN SEXE EDAT 

LLORET DE MAR      BLANES     

República Txeca F 14  Gàmbia M 10 

Índia M 15  Cuba F 9 

2a Generació M 16  Gàmbia M 11 

2a Generació F 13  República Dominicana F 11 

2a Generació F 11  2a Generació M 11 

2a Generació M 10  2a Generació M 11 

Índia F 16  Xina M 11 

Gàmbia M 16  Marroc M 10 

Romania F 13  Uruguay M 10 

Romania M 13  Venecuela F 8 

Rússia M 12  Venecuela M 10 

2a Generació M 10  Venecuela F 10 

Bulgària F 11  2a Generació M 10 

Xina R* F 11  Cuba M 13 
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TOTAL MENTORATS   13      

    TOTAL MENTORATS  13 

ORÍGEN SEXE EDAT  ORÍGEN SEXE EDAT 

GIRONA    PALAFRUGELL     

Honduras F 11  Marroc M 9 

Marroc F 11  Marroc M 8 

Venecuela F 11  Marroc F 8 

Marroc M 11  Marroc F 12 

Gàmbia F 10  Marroc M 14 

Marroc F 11  Honduras F 15 

Gàmbia F 11  Honduras F 10 

Marroc M 10  Honduras F 13 

Marroc F 11  TOTAL MENTORATS   8 

Colòmbia F 9  

Marroc F 10  

C. Gitana F 10  ORÍGEN SEXE EDAT 

Brasil F 11  PALAMÓS     

Honduras M 11  Paraguay F 13 

Colòmbia M 11  Argentina F 14 

Colòmbia F 11  Xina M 13 

República Dominicana F 13  Argentina M 15 

Marroc F 14  Argentina M 16 

Colòmbia F 15  Honduras M 16 

Colòmbia F 15  Xina M 16 

República Dominicana F 16  TOTAL MENTORATS  7 

Honduras F 16     
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Honduras F 14     

Índia F 14  ORÍGEN SEXE EDAT 

Marroc F 15  BANYOLES  F  13 

Gàmbia M 10  Xina M 14 

2a Generació F 14  Colòmbia F 14 

2a Generació F 10  Colòmbia M 13 

    Xina F 13 

    Xina M 16 

TOTAL MENTORATS  30  Honduras F 14 

 Gàmbia M 13 

 Gàmbia F 12 

 Honduras F 12 

 Marroc M 13 

ORÍGEN SEXE EDAT  TOTAL MENTORATS  10 

LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

      

Filipines F 12     

2a Generació F 12  ORÍGEN SEXE EDAT 

Honduras F 12  FIGUERES  F   

Marroc M 15  Honduras F  

2a Generació F 11  València+marroc M  

2a Generació F 11  Marroc F  

     Colòmbia F  

TOTAL MENTORATS  6  Uruaguay F  

    C. Gitana F  

    C. Gitana M  

    Senegal M  
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    Xina F  

ORÍGEN SEXE EDAT  Sibèria M  

OLOT      Colòmbia M  

Xina M 15  C. Gitana F  

Gàmbia F 13  Marroc F  

2a generació M 13  Romania F  

Honduras F 15  Marroc M  

Marroc M 14  Honduras F  

Marroc F 12  TOTAL MENTORATS  16 

Xina M 11     

Colòmbia F 12     

Romania F 15  ORÍGEN SEXE EDAT 

Romania F 15  SANTA COLOMA DE FARNERS   

    2a Generació F 10 

TOTAL MENTORATS   10  2a Generació F 11 

    2a Generació M 10 

ORÍGEN SEXE EDAT  2a Generació F 11 

SALT      2a Generació F 11 

2a Generació  F  11  2a Generació F 11 

2a Generació M 11  Honduras F 11 

Marroc M 11  2a Generació F 12 

Honduras M 11  Honduras F 12 

Honduras F 11  2a Generació F 14 

Honduras F 11  Marroc M 15 

    TOTAL MENTORATS  9 

TOTAL MENTORATS  6   
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ORÍGEN SEXE EDAT  

HOSTALRIC      

Honduras M 13  

 
Marroc 

M 14  

Marroc M 13  

    

TOTAL 
MENTORAT
S 

 3  
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2.3.2 Íﾐde┝ de ﾏeﾐtoヴats ケue haﾐ aIaHat el pヴojeIte ふta┝a d’X┝it de ﾏeﾐtoヴatsぶ 

LOCALITAT NOMBRE 
MENTORATS 
INICIAL 
  

NOMBRE 
MENTORATS 
FINAL  
  

ÈXIT 

MarrocOLOTF 10 10  

BANYOXinaLES 10 10  

GIRONAColòmbia 30 30   

LA BISBAL 
D'EMPORomaniaRDÀ 

6 6  

BLANESRomania 13 13  

LLORET DE MAR 13 13  

PALAMÓS 7 7  

FIGUERES 16 16  

PALAFRUGELL 8 7 -1 

SANTA COLOMA DE 
FARNERS 

9 9  

SALT 7 7  

TOTALS 133 132 -1 

 

Només un mentorat no ha acabat el projecte, ja que la decisió es va precipitar en veure que no acabava de ser perfil per a gaudir al màxim de la 

mentoria. En tot cas hem tingut algunes substitucions durant el curs, ja que per diferents motius no han continuat la mentoria peヴﾘ s’ha pヴeseﾐtat 
un nou mentorat/da i la relació ha pogut continuar. 
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2.4 Els centres educatius  

Aケuest Iuヴs heﾏ Ioﾏptat aﾏH ヵヰ Ieﾐtヴes eduIatius difeヴeﾐts. D’aケuests ケuatヴe paヴtiIipa┗eﾐ peヴ pヴiﾏeヴa ┗egada eﾐ el pヴojeIte. Ens trobem amb 

un total de 31 escoles (primària) i amb 22 instituts de la província de Girona. En veiem el detall a la següent taula:  

3CENTRES DE PRIMÀRIA (31) CENTRES DE SECUNDÀRIA (22) 

 Escola Pere Torrent (Lloret de Mar) Institut Rocagrossa (Lloret de Mar) 

Escola Pompeu Fabra (Lloret de Mar) Institut Escola (Lloret de Mar) 

Escola Dalmau Carles (Girona) Institut Vicens Vives (Girona) 

Escola Àgora (Girona) Institut Montilivi (Girona) 

Escola Santa Eugènia (Girona) Institut Santa Ermessenda (Girona) 

Escola Carme Auguet (Girona) IES Palamós (Palamós) 

Escola Verd (Girona) INS Baix Empordà (Palafrugell) 

Escola Anicet de Pagès (Figueres) IES Frederic Martí Carreras (Palafrugell) 

Escola Parc Aigües (Figueres) IE“ La BisHal ふLa BisHal d’Eﾏpoヴdàぶ  
Escola Salvador Dalí (Figueres) INS Xerrallarga (Blanes) 

Escola Amistat (Figueres) IN“ de La BisHal ふLa BisHal d’Eﾏpoヴdàぶ 
Escola Pous i Pagès (Figueres) Institut Bosc de la Coma (Olot) 

Escola J. Pallach (Figueres) Institut Montsacopa (Olot) 

Escola Torres Jonama (Palafrugell) Institut La Garrotxa (Olot) 

Escola El Carrilet (Palafrugell) Institut Bosc de la Coma (Olot) 

 
3
 Taula d’elaHoヴaIiﾙ pヴﾘpia eケuip PヴojeIte Rossiﾐ┞ol ヲヰヱΓ.
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Escola Pi Verd (Palafrugell) IES Brugulat (Banyoles) 

Escola Barceló i Matas (Palafrugell) IE“ Pla de l’Estaﾐ┞ ふBaﾐ┞olesぶ 
Escola Mossèn Joan Batlle (Blanes) IES Pere Alsius (Banyoles) 

Escola Napoleó Soliva (Blanes) IES Casa Nostra (Banyoles) 

Escola Carles Faust (Blanes) IES Santa Coloma (Santa Coloma Farners) 

Escola Joan De Maヴgaヴit ふLa BisHal d’Eﾏpoヴdàぶ IES La Salle (Santa Coloma Farners) 

Escola Cor de Maria (La Bisbal) IES Vescomptat de Cabrera (Hostalric) 

EsIola Mas Claヴà ふLa BisHal d’Eﾏpoヴdàぶ  

EsIola Eﾏpoヴdaﾐet ふLa BisHal d’Eﾏpoヴdàぶ  

Escola Mas Masó (Salt)  

Escola Pia (Olot)  

Escola Cor de Maria (Olot)  

Escola Petit Planço (Olot)  

EsIola Saﾐt Salvadoヴ d’Hoヴta ふSaﾐta Coloﾏaぶ  

Escola Castell de Farners (Santa Coloma)  

Escola Sagrada Família (Girona)  
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2.5 Enllaços 

territorials 

Aquest curs 2018-2019 hem comptat amb noves incorporacions, concretament dues noves enllaços 

teヴヴitoヴials. Ai┝ﾘ ha iﾏpliIat ケue des de pヴiﾐIipi de Iuヴs s’ha aﾐat fent un seguiment més acurat de 

les trobades i dels dubtes, qüestions que poguessin tenir les persones que començaven de nou. És 

molt important fer un bon traspàs de documentació i que la persona que comença a desenvolupar 

la tasIa d’eﾐllaç teヴヴitoヴial tingui ben definit quin és el seu paper dins del Projecte Rossinyol. A 

IoﾐtiﾐuaIiﾙ podeﾏ ┗euヴe uﾐa taula aﾏH les ヴespoﾐsaHles d’aケuest Iuヴs:  

 

LOCALITAT ENLLAÇ TÈCNIC 

BANYOLES Eva Ontoso 
eontoso@ajbanyoloes.org 
972583211  /  680656709 
Núria Rabasseda 
nrabasse@xtec.cat 

OLOT Marta Vila/ Núria Sala 
mvila@garrotxa.cat 
nsala@garrotxa.cat 
679032872 

 
GIRONA 
 

Victoria Rodríguez 
vrodriguez@ajgirona.cat 
972 010 280 

PALAFRUGELL 
 
 

Bàrbara Romero 
bromero@palafrugell.cat 
649243744 
972 304345 

PALAMÓS 
 

Lourdes Ferrando 
Lourdes.ferrando@palamos.cat 
972 31 31 82 

LA BISBAL D’EMPORDÀ 
 

Elena Montiel 
emontiel@labisbal.cat 
Tel. 972 64 67 37 (ext. 2) 
Mòbil. 617 60 81 03 

BLANES 
 

 Glòria Cruz Molina 
gcruz@blanes.cat 
972336111 

FIGUERES Anna Cortada Pomés 
ACORTADA@figueres.org 
972032333 

mailto:eontoso@ajbanyoloes.org
mailto:nrabasse@xtec.cat
mailto:mvila@garrotxa.cat
mailto:vrodriguez@ajgirona.cat
mailto:bromero@palafrugell.cat
mailto:Lourdes.ferrando@palamos.cat
mailto:emontiel@labisbal.cat
mailto:gcruz@blanes.cat
mailto:ACORTADA@figueres.org
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674158895 
Fina Pairolí Serrà 
jpairoli@xtec.cat 

LLORET DE MAR Casandra López 
clopez@lloret.cat 
972 36 19 04 

SANTA COLOMA DE FARNERS Carolina Fontàs 
cfontas@scf.cat 
603553829 
Isabel Roqueta 
iroqueta@scf.cat 
660447115  /  972842365 

SALT Sandra Muntada 
amuntad5@xtec.cat 
 

HOSTALRIC Marta Gadea 
pij@hostalric.cat 
 

mailto:clopez@lloret.cat
mailto:cfontas@scf.cat
mailto:iroqueta@scf.cat
mailto:pij@hostalric.cat
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ヲ.6 L’eケuip del Projecte 

Rossinyol 

L’eケuip tXIﾐiI de la UdG 

Direcció: Jordi Feu Gelis 

Coordinació: Òscar Prieto Flores 

Suport Tècnic: Jèssica Lòpez Redondo 

Comptabilitat i suport de la contractació: Mercè Pibernat i Sandra Cárdenas (Fundació Girona, 

Universitat i Futur). 

Regidors presents a les festes inicials i de cloenda: 

Mar Roca: Coﾐselleヴa d’EduIaIiﾙ i Jo┗eﾐtut d’Olot 

Marta Madrenas: Alcaldessa de Girona 

Josep Pujols: Regidoヴa d’EduIaIiﾙ i Espoヴts de Giヴoﾐa 

Carles Ribes: Regidor de Joventut de Girona 

Josep Piferrer i Puig: Alcalde de Palafrugell  

Albert Tané Padrós: Regidoヴ d’EduIaIiﾙ de Palafヴugell 

Natàlia Casellas: Regidoヴa d’AIIiﾙ “oIial i Ciutadaﾐia de Palaﾏﾙs 

Enric Marquès: Regidoヴ d’Eﾐseﾐ┞aﾏeﾐt de La BisHal d’Eﾏpoヴdà 

Marta Felip: Alcaldessa de Figueres 

Mònica Cunill: Regidoヴa d’EduIaIiﾙ de Lloヴet de Maヴ 

Cristina Pinto: Cap d’EduIaIiﾙ Ajuntament de Lloret de Mar 

Teresa Garcia: Regidoヴa d’EduIaIiﾙ i Eﾏpヴeﾐedoヴia de “aﾐta Coloﾏa de Faヴﾐeヴs 

Anna Camps: Regidoヴa “eヴ┗eis “oIials de l’Ajuﾐtaﾏeﾐt de “aﾐta Coloﾏa de Faヴﾐeヴs 

Mario Ros: Alcalde de Blanes 

 

Professors col·laboradors en la difusió i representació a les festes: 
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Xavier Besalú 

Margarida Falgàs 

Jèssica Serrano 

Mª Mercè Pareta 

Anna Bonmatí 

Lluís Fàbrega 

Gonzalo Escobar 

Antònia 

Dorado 

Xavier Casademont 

Josep Miquel Palaudàries 

Montse Castro 

Teresa Calabuig 

Núria Felip i Jacas

Suport crèdits de reconeixement: Oficina de Cooperació pel Desenvolupament (Salvador Agell) 

Curs de formació: Equip del Rossinyol, Víctor Gonzàlez i Will Gómez (mentors curs anterior)  i 

Carles Serra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FUNCIONAMENT 

3.1 Difusió del projecte a la Universitat de Girona 
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3.1.1  Accions de 

comunicació4: 

1- Aケuest Iuヴs s’ha deseﾐ┗olupat uﾐ pla de difusiﾙ a totes les faIultats de la Universitat de 

Giヴoﾐa. Heﾏ estat pヴeseﾐts a les faIultats d’EduIaIiﾙ i PsiIologia, Tuヴisﾏe, Dヴet, Iﾐfeヴﾏeヴia, 

EIoﾐﾘﾏiケues i Biologia eﾐ el ﾏà┝iﾏ d’aules ケue eﾐs ha estat possiHle. Peヴ a doﾐaヴ supoヴt a 

totes aケuestes aIIioﾐs pヴeseﾐIials s’ha eﾐ┗iat uﾐ Ioヴヴeu electrònic informatiu a tots els 

estudiants matriculats a la Universitat i als centres adscrits. 

2- Presència a la web de la Universitat de Girona: es va instal·lar un banner a la part superior 

del home de la web així com una notícia al apartat de novetats amb la informació de 

contacte del projecte.  

3- Difusió de flayers amb la imatge del Rossinyol per a repartir als estudiants.  

4- Difusiﾙ d’uﾐ tヴíptiI iﾐfoヴﾏatiu aﾏH la iﾐfoヴﾏaIiﾙ ﾏYs ヴelle┗aﾐt del pヴojeIte, de Iaiヴe ﾏYs 

institucional.  

5- Difusió a la pàgina web del projecte www.projecteossinyol.org i als perfils de facebook 

www.facebook.com/projecterossinyol i Instagram @RossinyolUdG  

 

 
4
  Aケuestes aIIioﾐs de IoﾏuﾐiIaIiﾙ es ヴefeヴei┝eﾐ ﾐoﾏYs al iﾐiIi del pヴojeIte i aﾏH l’oHjeItiu 
de doﾐaヴ a IoﾐXi┝eヴ el pヴojeIte a fi ケue el ﾐoﾏHヴe d’iﾐsIヴits fos el ﾏYs alt possible.  

http://www.facebook.com/projecterossinyol


 

 

3.2 PヴoIYs d’iﾐsIヴipIió 

 

El pヴoIYs d’iﾐsIヴipIiﾙ es ┗a oHヴiヴ el dia ヱ d’OItuHヴe i es ┗a taﾐIaヴ l’ヱヱ d’OItuHヴe de ヲヰヱΒ. Els 

interessats es podien inscriure des de la pàgina web del Rossinyol: 

www.rossinyol2010.wordpress.com 

Les dades demanades en aquest primer pas eren: 

a) Nom i cognoms 

b) Document nacional identitat 

c) Edat 

d) Carrera 

e) Curs 

f) Mòbil 

g) Telèfon fixe 

h) Adreça de correu electrònic 

i) Residència durant la setmana 

j) Residència durant els caps de setmana 

k) Localitat on es volia fer de mentor/a 

l) Per quin canal havien conegut el projecte 

 

Aquesta era la primera recollida de voluntaris per participar en el projecte, en el recompte 

ヴealitzat el dia ヱヱ d’OItuHヴe es vaﾐ IoﾏptaHilitzaヴ ンンΓ iﾐsIヴits. 

 

 

 

 

http://www.rossinyol2010.wordpress.com/


 

 

 

Veiem algunes dades5 que caracteritzen els mentors: 

Dels ンンΓ iﾐsIヴits podeﾏ Ioﾏpヴo┗aヴ ケue uﾐ gヴaﾐ ﾐoﾏHヴe sﾙﾐ de la FaIultat d’EduIaIiﾙ o 

PsiIologia peヴﾘ ケue el ﾐoﾏHヴe de faIultats Ioﾏ la d’EIoﾐﾘﾏiケues, Dヴet, CiXﾐIies i soHヴetot 

Iﾐfeヴﾏeヴia teﾐeﾐ uﾐ ﾐoﾏHヴe d’iﾐsIヴits iﾐteヴessaﾐt.  

Cada curs ens costa força trobar nois per participar en el projecte. Aquest curs hem comptat 

amb 43 nois inscrits, per 296 noies. 

Com podem veure a la taula següent, les edats de la majoria dels inscrits oscil·len entre els 17 i 

els 26 anys en la seva majoria, amb una mitjana de 23,18 anys. Val a dir que també hem tingut 

iﾐsIヴits ケue es tヴoHeﾐ eﾐ pla d’estudis peヴ ﾏajoヴs de ヴヰ aﾐ┞s. 

En la següent taula podem observar una de les dades que més va ajudar a la organització del 

projecte. Els mentors responien a la pregunta A ケuiﾐa loIalitat t’agヴadaヴia feヴ de ﾏeﾐtoヴ? I ja 

es podien començar a fer previsions a les localitats per cercar el nombre de mentorats i 

ﾏeﾐtoヴades idoﾐi al ﾐoﾏHヴe de ﾏeﾐtoヴs iﾐsIヴits. Val a diヴ ケue tot i la pヴe┗isiﾙ, ja s’ha┗ieﾐ ﾏaヴIat 

uns nombres orientatius, els definitius dependrien del nombre de les inscripcions ( pròxim 

apartat).  
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Les previsions ens deien que a la localitat de Girona tindríem un excés de mentors, mentre que 

a la resta de les localitats arribaríem a les expectatives i fins i tot amb algun mentor en llista 

d’espeヴa.  Els ﾏeﾐtos podies aIIediヴ al foヴﾏulaヴi d’iﾐsIヴipIiﾙ a tヴa┗Ys de la ┘eH del pヴojeIte 

www.projecterossinyol.org 

 

3.3 Procés de selecció  

 

Un cop els iﾐteヴessats eﾐs ha┗ieﾐ eﾐ┗iat la sol·liIitud peヴ paヴtiIipaヴ al pヴojeIte se’ls 

eﾐ┗ia┗a uﾐ eﾐllaç aﾏH uﾐ ケüestioﾐaヴi a oﾏpliヴ. Eﾐ ediIioﾐs aﾐteヴioヴs s’ha┗ieﾐ ヴealitzat 

entrevistes personals a cada un dels inscrits, però en veure que el nombre havia pujat 

molt des de la direcció del projecte es va decidir realitzar un qüestionari a mode 

d’eﾐtヴe┗ista eleItヴﾘﾐiIa. A IoﾐtiﾐuaIiﾙ es pot ┗euヴe ケuiﾐes eヴeﾐ les pヴeguﾐtes ケue 

contenia el qüestionari. 

DespヴYs d’eﾐviaヴ el ケüestioﾐaヴi als ンンΓ iﾐsIヴits, el vaﾐ Ioﾐtestaヴ ヲ92 

En el qüestionari es preguntaven com a eixos per a saber si el perfil era adient o no 

preguntes que donaven lloc a respostes molt concretes. Una de les preguntes que més 

┗a ajudaヴ a l’hoヴa d’esIolliヴ ふ peヴ la dispoﾐiHilitatぶ  eヴa: Sincerament, en quina mesura et 

pots Ioﾏpヴoﾏetヴe aﾏH el pヴojeIte peﾐsaﾐt ケue es faヴà des de l’OItuHヴe fiﾐs al Maig? 

Les respostes donades a escollir: 

-Em puc comprometre fins a final de curs 

-Em puc comprometre fins al final però estic pendent de si em surt una feina, si és així 

intentaré combinar-ho 

-No em puc comprometre molt, però em faria molta il·lusió participar-hi 

CRITERIS PER MARCAR QUI SERIEN ELS FUTURS MENTORS/ES: 

1) Oヴdヴe d’iﾐsIヴipIiﾙ. 

2) Disponibilitat: Tant a nivell de la trobada amb el mentorat com per assistir al curs 

de formació i festa inicial del projecte. 

http://www.projecterossinyol.org/


 

 

3) Expectatives dins del projecte. 

 

 

 

Un cop es van rebre els qüestionaris i es va decidir quins serien els mentors i mentores 

d’eﾐguaﾐ┞ es ┗a eﾐ┗iaヴ uﾐ Ioヴヴeu a Iada uﾐ d’ells IoﾏuﾐiIaﾐt la poHlaIiﾙ de realització del 

projecte (ja que alguns posaven dos i tres opcions) i les dates de realització del curs de formació, 

així ja podien començar a organitzar les seves agendes pels cinc dies de formació a la Facultat 

d’EduIaIiﾙ i PsiIologia. Eﾐ la loIalitat de Girona la última sessió es va portar a terme als barris 

de Giヴoﾐa, d’oﾐ pヴo┗eﾐeﾐ els ﾏeﾐtoヴats. D’aケuesta ﾏaﾐeヴa es ┗aﾐ podeヴ doﾐaヴ pautes als 

mentors per ajudar-los en les seves mentories i donar a conèixer els barris dels seus mentorats.  

En la tipologia d’estudis dels iﾐsIヴits, ┗eieﾏ ケue el ﾐoﾏHヴe dels estudiaﾐts d’EduIaIiﾙ i PsiIologia 

era el més alt, amb diferència, i en el cas dels seleccionats continua essent així. Destacar també 

el ﾐoﾏHヴe alt de paヴtiIipaﾐts de la FaIultat d’iﾐfeヴﾏeヴia i MediIiﾐa. També comptem amb la 

paヴtiIipaIiﾙ d’estudiaﾐts de Ieﾐtヴes adsIヴits a la Uﾐi┗eヴsitat de Giヴoﾐa, Ioﾏ la EsIola 

d’Audio┗isual i MultiﾏXdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Formació dels mentors  

El curs de formació és un moment molt important pels futurs mentors. Tenen molts dubtes i en 

alguns casos no acaben de tenir clar què és la mentoria i quina serà la seva tasca durant el curs. 

Quan es prepara el curs de formació es busca donar resposta a tots els dubtes inicials que puguin 

tenir els mentors això és fa de la mà de pヴofessoヴat de la FaIultat d’EduIaIiﾙ, tXIﾐiIs i 

responsables dels barris i de mentors/es que ja hagin participat en els cursos anteriors. A 

IoﾐtiﾐuaIiﾙ ┗eieﾏ les difeヴeﾐts sessioﾐs i el Ioﾐtiﾐgut d’aケuestes:  

Dilluns 5 de Novembre : “essió de foヴﾏaIió さEl projecte Rossinyol (Nightingale) i la tasca de 

ﾏeﾐtoヴiaざ a IàヴヴeI d’ÒsIaヴ Pヴieto i JèssiIa López. 
 
Grup A: De 12:30 a 14h aula A3 FACULTAT DE LLETRES 
Grup B: De 15:30 a 17h aula R4 FACULTAT DE LLETRES 
 
Dimarts 6 de Novembre: Sessió de formació さEls ﾏeﾐtoヴs en el projecte Rossinyol” a càrrec de 
mentors de cursos anteriors.  
 
Grup A: De 12:30 a 14h aula Aula de Música FACULTAT DE LLETRES 
Grup B: De 15:30 a 17h aula R1 FACULTAT DE LLETRES 
 
 
Dimecres 7 de Novembre: “essió de foヴﾏaIió さl’iﾏpaIte de la mentoria en els futurs estudis 

dels ﾏeﾐtoヴats i el seguiﾏeﾐt de la ﾏeﾐtoヴia aﾏH Messageﾐesざ a càrrec d’Òscar Prieto i 
Saskia Bogaarts. 

 

Grup A: De 12:30 a 14h aula A3 FACULTAT DE LLETRES 
Grup B: De 15:30 a 17h aula C3 FACULTAT DE LLETRES 
 
 
Dijous 8 de Novembre: Sessió de formació さDiveヴsitat Iultuヴal, iﾐteヴIultuヴalitat i iﾐtegヴaIió 
soIialざ a IàヴヴeI d’eﾐ Caヴles “eヴヴa  
 

Grup A: De 12:30 a 14h aula Aula de Música FACULTAT DE LLETRES 
Grup B: De 15:30 a 17h aula A7 FACULTAT DE LLETRES 
 
Divendres 9 de Novembre 

Sessió de formació さCaヴaIteヴístiケues de la iﾏﾏigヴaIió al teヴヴitoヴi. ReIuヴsos eduIatius 
iﾐfoヴﾏals, Iultuヴals i lúdiIsざ a càrrec dels enllaços territorials  

 

FACULTAT D’EDUCACIÓ A LES 15H TOTS (excepte Hostalric)  
 
Girona: Aula 037 
Figueres: Aula 038 
Lloret de Mar: Aula 055 
Blanes: Aula S134 
Olot: S122 
Banyoles: Sala de reunions deganat 341 
Santa Coloma de Farners: Aula 029 



 

 

Palamós: Aula de reunions 321 
Palafrugell: Aula de reunions 127 
La BisHal d’Eﾏpoヴdà: Despat┝ ヰヴヵ 
Salt: Sala de reunions 123 
Hostalric: Trobada alternativa  
 



 

 

 
3.5 Festa Inicial 

 

LOCALITAT DATA HORA LLOC PERSONA QUE 
ORGANITZA 

REPRESENTANTS 
INSTITUCIONALS 
AJUNTAMENT 

ES TÉ 
PREVIST 
PREMSA? 

REPRESENTATS INST. 
UdG 

BANYOLES 16 de 
Novembre 

16:30h Oficina Jove Pla 
de l’Estaﾐt- Cal 
Drac 
Parc Pompeu 
Fabra i Poch, 1 

Eva Ontoso 
eontoso@ajbanyoloes.org 
680656709 
 

 No  
X 

SALT 16 de 
Novembre  

18h ESCOLA MAS 
MASÓ de Salt 

Esther Company (Directora 
Centre) 

B7007919@xtec.cat 

ecompan2@xtec.cat 

Tel. 972941382 

 No Jèssica 

OLOT 16 de 
Novembre 

19h Consell Comarcal 
de La Garrotxa 
(Sala de Plens) 

Marta Vila 
mvila@garrotxa.cat 
679032872 

Coﾐselleヴa d’EduIaIió i 
joventut - Mar Roca 
 

SÍ Xavier Casademont 

mailto:eontoso@ajbanyoloes.org
mailto:B7007919@xtec.cat
mailto:ecompan2@xtec.cat
mailto:mvila@garrotxa.cat


 

 

 
GIRONA 
 
 
 
 

16 de 
Novembre 

17:30h Centre Cultural La 
Mercè (Sala 
Polivalent)  

Victoria Rodríguez 
vrodriguez@ajgirona.cat 
972 010 280 
 

Alcaldessa de Girona: 
Marta Madrenas 

Regidoヴ d’EduIaIió i 
Esports: Josep Pujols 

Regidor de Joventut i 
Cultura: Carles Ribes 

Sí Vr. Qualitat i 
Transferència  Josep 
Daunis i Estadella 

PALAFRUG
ELL 
 
 

16 de 
Novembre  

17:15h Centre Municipal 
d’EduIaIiﾙ 
C/ Bruguerol, 12 

Bàrbara Romero 
barbara@palafrugell.cat 
bromero@palafrugell.cat 
649243744 
972 304345 

Alcalde i Regidor Si, local.  Vr. Comunicació i 
Relacions Exteriors 
Jose Antonio Donaire 
Benito 

PALAMÓS 
 

16 de 
Novembre 

18:00h Mas guàrdies. 
C/Lleida, 7 

Lourdes Ferrando 
Lourdes.ferrando@palamo
s.cat 
972 31 31 82 
620183667(personal) 

Regidora Acció Social i 
Ciutadania: Natàlia 
Casellas  
 

No X 

LA BISBAL 
EMPORDÀ 
 

23 de 
Novembre 

18h  Escoles Velles 
C/Coll i Vehí, 16-
24 
La Bisbal 
d’Eﾏpoヴdà 

Elena Montiel 
emontiel@labisbal.cat 
617608103 

Regidor ensenyament: 
Enric Marquès 

No  
x 

FIGUERES 24 de 
Novembre 

11h Sala de Plens de 
l’Ajuﾐtaﾏeﾐt de 
Figueres Plaça de 
l’Ajuﾐtaﾏeﾐt, ヱヲ  

Anna Cortada Pomés 
674158895 
Fina Pairolí 
649456795 

 Si Òscar Prieto 

LLORET DE 
MAR 

16 de 
Novembre 

17.30h Sala Polivalent de 
la Biblioteca 
Municipal  

Mònica Rabassa Vázquez 
662.403.112 
monicarabassavazquez@g
mail.com 

Tècnica Educació 
Ajuntament: Cristina 
Pinto 
Regidora Educació 

No X 

mailto:vrodriguez@ajgirona.cat
mailto:barbara@palafrugell.cat
mailto:bromero@palafrugell.cat
mailto:Lourdes.ferrando@palamos.cat
mailto:Lourdes.ferrando@palamos.cat
mailto:emontiel@labisbal.cat


 

 

SANTA 
COLOMA 
DE 
FARNERS 
 
 

23 de 
Novembre  

19h Centre Municipal 
d’EduIaIiﾙ C/ 
Sant Sebastià, 91 

Carolina Fontàs 
cfontas@scf.cat 
603553829 
Isabel Roqueta 
iroqueta@scf.cat 
660447115 / 972842365 

Regidora Educació i 
Emprenedoria : Teresa 
Garcia 

No Jessica 

BLANES 
 

16 de 
Novembre  

17:30h Sala de Plens. 
Ajuntament de 
Blanes. 
Passeig de Dintre, 
29 · 
Tel. 972 37 93 00 

GLORIA CRUZ MOLINA 

gcruz@blanes.cat 

972359007 ext. 3583 

Alcalde Blanes: Mario 
Ros 

Si Òscar Prieto 

mailto:cfontas@scf.cat
mailto:iroqueta@scf.cat
mailto:gcruz@blanes.cat


 

 

En  les taules anteriors es pot veure la distribució de les Festes Inicials del Projecte 

Rossinyol 2018-ヲヰヱΓ. L’oHjeItiu pヴiﾏoヴdial eﾐ aケuests Iasos ┗a Ysseヴ el de iﾐteﾐtaヴ 

que algú de la Universitat de Girona fos present a cada una de les festes.  

El pヴiﾐIipi de Iuヴs eﾐs ┗aﾏ tヴoHaヴ aﾏH uﾐ pヴoIYs d’eleIIioﾐs, tot i ai┝í els delegats 

del Rector i professors de la casa ens van poder acompanyar a les festes. 

 

Per difondre els seguit de les Festes Inicials es van promoure les següents accions 

de comunicació: 

 

1) Redacció de nota de premsa informativa: la difusió es va portar a terme des de la 

Secretaria de Rectorat. 

 2) Presència dels representants institucionals de la Universitat de Girona 

 3) Festes Inicials acompanyats de Dossiers Informatius del Projecte 

 4) Difusió a la pàgina web del projecte: www.rossinyol2010.wordpress.com 

 5) Col·locaIiﾙ d’uﾐ Baﾐﾐeヴ aﾏH la iﾐfoヴﾏaIiﾙ de les Festes IﾐiIials a さLaMe┗aざ 

 pàgiﾐa ┘eH de la Uﾐi┗eヴsitat de Giヴoﾐa ai┝í Ioﾏ a l’apaヴtat de NotíIies i Ageﾐda. 

 6) Difusió a Facebook del Projecte Rossinyol i a Instagram 

 7) Difusió des de les pàgines web dels Ajuntaments de les localitats i associacions 

 relacionades així com dels mitjans de comunicació locals. 

 

En les festes inicials els enllaços territorials van organitzar una sèrie de jocs que van servir 

per a relacionar els mentors i mentorats i per la parella de mentoratge pel tot el curs. Van 

assistiヴ els faﾏiliaヴs dels ﾏeﾐtoヴats, ai┝í Ioﾏ taﾏHY pヴofessoヴat de les esIoles d’aケuests. 



 

 

3.6 Desenvolupament del projecte i reunions de coordinació  

Equip tècnic 

L’eケuip tXIﾐiI foヴﾏat peヴ diヴeIIiﾙ, IooヴdiﾐaIiﾙ i supoヴt tXIﾐiI s’ha ヴeuﾐit setﾏaﾐalﾏeﾐt des del pヴiﾐIipi fiﾐs al fiﾐal de pヴojeIte. Les reunions 

d’eケuip esta┗eﾐ oヴgaﾐitzades peヴ pヴeﾐdヴe les deIisioﾐs ﾏYs iﾏpoヴtaﾐts i peヴ la posada eﾐ Ioﾏú dels aspeItes del dia a dia. Eﾐ total s’haﾐ poヴtat a 
terme 3 reunions que han posat sintonia a la feina i consensuat les decisions més importants.  

Equip tècnic + Et 

Eﾐ ヴelaIiﾙ a les ヴeuﾐioﾐs de l’eケuip tXIﾐiI juﾐtaﾏeﾐt aﾏH les Eﾐllaços Teヴヴitoヴials s’haﾐ poヴtat a teヴﾏe uﾐ total de tres reunions.  

Reuﾐió d’iﾐiIi: ヱ6 d’OItuHヴe de ヲヰヱΒ. 

 Amb el següent ordre del dia: 

1) Benvinguda (presentació nous E.T) 

2) Inscripcions i nombre de places assignades per localitat 

3) Formació dels mentors 

4) Peヴfils ふdata líﾏit ンヱ d’OItuHヴeぶ i apaヴellaﾏeﾐts ふdata límit 13 de Novembre) 

5) Entrevsites als participants 

6) Festes inicials: 17/18 Novembre 24/25 de Novembre 



 

 

Reunió de seguiment: Aquest curs es va considerar que no era oportú fer-la 

Reunió de tancament: 17 de Juny de 2019. 

1. Informacions i valoracions del curs 

2. Entrevistes als mentorats/famílies i mentors: Valoració de com ha anat la implementació de les entrevistes  

 

3. Novetats pel pròxim curs 

a. Cヴiteヴis eIoﾐﾘﾏiIs: puja de l’apoヴtaIiﾙ Ajuﾐtaﾏeﾐts 

b. Substitució Jèssica i presentació Núria Mestres 

 

4. Places pel pròxim curs 

 

5. Calendari 2019-2020 

6. Festes Inicials/finals: representació Universitat de Girona 

 

Pel que fa a la gestió i a la organització del dia a dia, ja sigui per incidències o simplement a títol informatiu des del Supoヴt TXIﾐiI s’ha estat seﾏpヴe 
en contacte directe amb les Enllaços Territorials ja sigui per correu electrònic o bé per telèfon. La millor manera per poder solucionar qualsevol 

aspecte que es presenti.  

 



 

 

 

 

LOCALITAT DATA HORA LLOC PERSONA QUE 
ORGANITZA 

REPRESENTANT
S 
INSTITUCIONAL
S 
AJUNTAMENT 

ES TÉ 
PREVIST 
PREMSA? 

REPRESENTA
NTUdG 

OBSERVACIONS 

SANTA 
COLOMA DE 
FARNERS 

17/05/2019 18:30H Centre Municipal 
d’EduIaIiﾙ C/ “aﾐt 
Sebastià, 91 

Isabel Roqueta 

iroqueta@scf.c

at 

661588185 

Regidores: 
Teresa Garcia i 
Anna Camps 

No Jèssica López  

BANYOLES 17/05/2019 17:30H Oficina Jove Cal Drac Eva Ontoso 
eontoso@ajban
yoles.org 
680656709 

Per determinar No   

PALAFRUGELL 17/05/2019 17:15H Centre Municipal 
d’EduIaIiﾙ C/ Bruguerol, 
12 

Bàrbara 
Romero 
bromero@palaf
rugell.cat 
649243744 

Alcalde: Josep 
Piferrer 
Regidor 
educació: 
Albert Tané 

Si, local Proposat al 
Vr. 
Comunicacio 
Jose Donaire 
Benito 
pendent 

 

LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

24/05/2019 18:00h Escoles Velles C/ 1 
d’OItuHヴe de ヲヰヱΑ ヱヶ-24 

Elena Montiel  
emontiel@labis
bal.cat 

Regidor: Enric 
Marquès  i 
tècniques 
d’eﾐseﾐ┞aﾏeﾐt 

No Núria Felip 
(professora 
UdG) 

 

mailto:iroqueta@scf.cat
mailto:iroqueta@scf.cat
mailto:eontoso@ajbanyoles.org
mailto:eontoso@ajbanyoles.org
mailto:bromero@palafrugell.cat
mailto:bromero@palafrugell.cat


 

 

OLOT 18/05/2019 12H L’Ideal-OJG  Plaça Clarà, 
nº6 2n pis 

Marta Vila 
Muntada 
mvila@garrotxa
.cat 
679032872 

Regidora: Mar 
Roca 

Si, Olot Tv i 
la Comarca 
 

Jordi Feu  

SALT 24/05/2019 18H Escola Mas Masó, C/ Pep 
Ventura Nº 1 

Esther 
Company 
(directora) 
Ecompan2@xte
c.cat 
972941382 

- No   

PALAMÓS 24/05/2019 18H Mas Guàrdies, C/ Lleida 7 Lourdes 
Ferrando 
Lourdes.ferran
od@palamos.c
at 
620183667 

Regidora 
d’AIIiﾙ social i 
ciutadania: 
Natàlia Casellas 

No   

HOSTALRIC 30/05/2019 18:30h Can Llensa (Domus) Marta Gadea 
630209132 

Regidora de 
Joventut:  

   

FIGUERES 31/05/2019 17:30H Sala de Plens Ajuntament 
de Figueres 

Anna Cortada 
acortada@figu
eres.org 
Núria Castells 
ncastells@fifer
es.org 
Fina Pairolí 
jpairoli@xtec.c
at 

Regidora: Núria 
Galimany 

Si   

BLANES 31/05/2019 17H Escola Napoleó Soliva 
C/Astúries, 13 

Gloria Cruz 
gcruz@blanes.c
at 
679713621 

Alcalde: Mario 
Ros 

Si   

mailto:mvila@garrotxa.cat
mailto:mvila@garrotxa.cat
mailto:Ecompan2@xtec.cat
mailto:Ecompan2@xtec.cat
mailto:Lourdes.ferranod@palamos.cat
mailto:Lourdes.ferranod@palamos.cat
mailto:Lourdes.ferranod@palamos.cat
mailto:acortada@figueres.org
mailto:acortada@figueres.org
mailto:ncastells@fiferes.org
mailto:ncastells@fiferes.org
mailto:jpairoli@xtec.cat
mailto:jpairoli@xtec.cat
mailto:gcruz@blanes.cat
mailto:gcruz@blanes.cat


 

 

GIRONA 31/05/2019 17.30H Estació Jove C/ Sta 
Eugènia, 17 

Victoria 
Rodriguez 
vrodriguez@ajg
irona.cat 

Alcaldessa; 
Marta 
Madrenas 
Regidor 
joventut: Carles 
Ribas 
Regidor 
educació: Josep 
Pujols 

Si Quim Salvi, 
rector 
Universitat 
de Girona 

 

LLORET DE 
MAR 

31/05/2019 17:30h     Jèssica 

mailto:vrodriguez@ajgirona.cat
mailto:vrodriguez@ajgirona.cat


 

 



 

 

 

 



 

 

Les accions de comunicació que es van dur a terme van ésser molt semblants a les de la 

Festa Inicial:  

1) Redacció de nota de premsa informativa: la difusió es va portar a terme des de la 

Secretaria del Rector 

2) Presència dels representants institucionals de la Universitat de Girona a les Festes 

Fiﾐals: eﾐ aケuest Ias ﾐoﾏYs s’ha pogut Ioﾏptaヴ aﾏH la ヴepヴeseﾐtaIiﾙ del ヴeItoヴ, 

Joaquim Salvi i Mas.  

3) Difusió a la pàgina web del projecte: www.projecterossinyol.org 

4) Col·loIaIiﾙ d’uﾐ Baﾐﾐeヴ aﾏH la iﾐfoヴﾏaIiﾙ de les Festes IﾐiIials a さLaMe┗aざ pàgiﾐa 

┘eH de la Uﾐi┗eヴsitat de Giヴoﾐa ai┝í Ioﾏ a l’apaヴtat de NotíIies i Ageﾐda. 

5) Difusió al Facebook del Projecte Rossinyol i Instagram.  

6) Difusió des de les pàgines web dels Ajuntaments de les localitats i associacions 

relacionades. 

Les Festes Fiﾐals ┗aﾐ seヴ uﾐ X┝it, el ΓΑ % de les paヴelles d’iﾐiIi haﾐ Ioﾐtiﾐuat i fiﾐalitzat el 

seu mentoratg



 

 

 

VI.IMPACTE MEDIÀTIC I CIENTÍFIC 

5.1 El tractament mediàtic 

D’aIoヴd aﾏH el seguiﾏeﾐt ケue s’ha poヴtat a teヴﾏe duヴaﾐt tot el Iuヴs heﾏ pogut IoﾏptaHilitzaヴ uﾐ 
total de ヴΒ ﾐotíIies geﾐeヴades peヴ ﾏitjaﾐs de IoﾏuﾐiIaIiﾙ d’àﾏHit autoﾐﾘﾏiI tot i ケue taﾏHY 
alguna de caràcter nacional i internacional.  

També cal destacar la soヴtida ケue es ┗a pヴepaヴaヴ des de l’eケuip del Rossiﾐ┞ol peヴ aﾐaヴ a Poヴt 
A┗eﾐtuヴa, d’aケuesta soヴtida es ┗a feヴ uﾐ ヴeIull de fotogヴafies i es ┗a puHliIaヴ a la ┘eH del pヴojeIte i 
a les xarxes socials.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 La producció científica  

 

Durant el curs 2017-ヲヰヱΒ, l’eケuip del Rossiﾐ┞ol heﾏ tiﾐgut la soヴt de Ioﾏptaヴ aﾏH la IoﾐIessiﾙ de 
l’ajut RECERCAIXA さAPPl┞iﾐg Meﾐtoヴiﾐg. Iﾐﾐo┗aIioﾐs soIials i teIﾐolﾘgiケues peヴ a la iﾐIlusiﾙ de les 
peヴsoﾐes iﾏﾏigヴaﾐts i ヴefugiadesざ. Aケuesta ヴeIeヴIa ケue es ヴealitzaヴà eﾐ els propers dos anys 

aﾐalitza l’iﾏpaIte de difeヴeﾐts pヴogヴaﾏes de ﾏeﾐtoヴia. Uﾐ d’ells Ys el pヴojeIte Rossiﾐ┞ol a la UdG 
peヴﾘ taﾏHY a d’altヴes loIalitats i Ioﾏuﾐitats autﾘﾐoﾏes. L’oHjeItiu d’aケuesta ヴeIeヴIa Ys oHseヴ┗aヴ 
quines relacions de mentoria tenen un major iﾏpaIte eﾐ els adolesIeﾐts. D’aケuesta ﾏaﾐeヴa, l’eケuip 
del Rossinyol podrà observar quines són les característiques d'aquestes relacions i donar unes 

diヴeItヴius ケue peヴﾏetiﾐ ﾏilloヴaヴ l’efeIti┗itat del pヴogヴaﾏa ﾐo ﾐoﾏYs eﾐ el ﾏaヴI de la Uﾐi┗eヴsitat de 
Girona sinó també en altres universitats on es porta a terme. Per fer-ho, una de les principals 

iﾐﾐo┗aIioﾐs del pヴojeIte Ys el deseﾐ┗olupaﾏeﾐt d’uﾐa apliIaIiﾙ ﾏﾘHil ケue ajudaヴà a ﾏoﾐitoヴitzaヴ 
les relacions de mentoria i generar dades agregades sobre el seu impacte. 

 

Per a obtenir més informació d'aquesta recerca podeu accedir a la plana web següent que 

s'actualitzarà així que el projecte vagi aportant resultats: http:// mentoringapp.udg.edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mentoringapp.udg.edu/


 

 

 

 



 

 

 


