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● Breu descripció del projecte. CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA PRESENTACIÓ PROJECTE ARRELA’T

L’equip del Projecte Arrela’t formem part de la Fundació Gentis i del Centre de 
Formació d’Adults lo Pont, dedicats al retorn educatiu, reinserció laboral i 
acompanyament a la comunitat de persones joves en situació de vulnerabilitat o en 
risc d’exclusió social, entre 16 i 24 anys. 
  
La metodologia del projecte és la  mentoria d’1 a 1,  entre una persona voluntària 
major de 30 anys i un/a jove del centre i amb l’acompanyament i suport del claustre 
del CFA Lo Pont a cada parella.  Els joves participants poden realitzar a través del 
projecte activitats esportives o culturals dins d’entitats locals i acompanyats per la 
persona voluntària a més de poder realitzar activitats comunitàries en grup per a 
conèixer l’entorn proper.
 
La intervenció contempla 6 mesos de mentoria en el curs 2020/2021 i en aquesta 
sessions individuals, grupals i activitats comunitàries. 



OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PROJECTE

El Projecte Arrela’t té per objectiu la millora de la convivència i la cohesió social. I alhora 
poder oferir més oportunitats educatives a joves en risc d’exclusió en el temps fora escola. 
També a través d’aquest projecte hi ha la voluntat de fomentar 
la desestigmatització de joves que migren sols ja que són part de l’alumnat. 

Una de les claus metodològiques peculiars del projecte és que les persones mentores i 
mentorades rebran el suport d’esportistes d’elit o personalitats culturals (padrins i padrines) 
amb trajectòries professionals que han cercat l'excel·lència. Facilitaran orientacions, recursos 
motivacionals i fomentaran la participació de les persones voluntàries.

NECESSITATS A LES QUE VOL DONAR RESPOSTA

Per a igualar les oportunitats i millorar la convivència i la cohesió social del nostre alumnat 
tenim la voluntat de què amb aquest projecte puguem millorar les competències 
transversals dels i les joves que atenem des del CFA Lo Pont  i que es troben en situacions de 
vulnerabilitat o en risc d’exclusió social. 

A través de projectes d’intervenció social com la mentoria, pretenem que aquestes 
metodologies els ajudin  en el seu desenvolupament personal i acadèmic i a conèixer 
l’entorn proper de la mà de persones voluntàries de la comunitat que els acull, transferir-los 
la pròpia experiència vital  i acompanyar-los en la descoberta de les pròpies capacitats. 

 

 



EQUITAT
- La participació al projecte és voluntària i gratuïta tant per a les persones joves com per a 

les persones mentores, a més les persones mentores reben una formació en mentoria 
social abans d’iniciar  les activitats. 

- Els participants poden comptar amb beques d’ajut al transport, material i activitats a través 
dels mecenes del projecte que són empresaris i empresaries de la zona. 

- És té en compte garantir la perspectiva de gènere en els continguts de la formació del 
personal voluntari.  

- Els joves al centre venen derivats per diferents agents (Serveis Socials, instituts o del SOC) 
- Coordinació entre el tècnic/a orientador del jove dins del centre educatiu i la persona 

voluntària que exercirà el rol de mentor/a amb el jove.
- Realitzem itineraris individualitzats adaptats a les necesssitats de cada jove per garantir la 

igualtat d’oportunitats. 
- Els padrins i padrines del projecte provenen del Centre de Tecnificació  o d’entitats 

esportives o culturals com l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. 
- Connectem els aprenentatges del procés de mentoria amb l’itinerari del/la jove al centre 

educatiu.



CONNEXIÓ D’AGENTS I APRENENTATGES

Col·laboració de diferents agents socioeducatius del territori:

-Fundació Gentis 

- Centre de Formació d’Adults Lo Pont (centre educatiu)

-Ajuntament d’Amposta (instal·lacions esportives)

-Centre de Tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre (RSC)

-Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (RSC)

-Entitats esportives i culturals locals (col·laboració)

Participants:

- Joves en risc d’exclusió i situació de vulnerabilitat entre 16 i 24 anys
 
- Persones voluntàries de les Terres de l’Ebre  amb interès per  l’acció comunitària 



IMPACTE DEL PROJECTE

La participació al Projecte Arrela’t de l’alumant del CFA Lo Pont i de les persones 
voluntàries és una experiència que amplia la igualtat d’oportunitats per a les persones 
joves que atenem. 

En el moment de la crisi COVID19 es van paralitzar les activitats presencials, les activitats 
de monitoreig i mentoria que havien d’iniciar  i es van aplaçar per al gener de 2021. 
 
El que s’ha adaptat han estat els continguts de la formació de mentoria a plataformes 
virtuals i es planteja seguir el procés de forma híbrida   (vídeo trucades, sessions grupals, 
etc.) si hi ha confinaments preventius i no es poden realitzar les sessions presencials. El 
procés de mentoria està planificat 6 mesos, de Gener a Juny de 2021. 
 
També s’està realitzant una campanya de sensibilització amb el projecte a través de les 
xarxes socials en la qual els padrins/padrines esportius i culturals del territori que hi 
participen ho poden fer des de casa amb la col·laboració en un vídeo promocional. 





Donar continuïtat al projecte 

Millorar la convivència i cohesió social 

Oferir més oportunitats educatives 

Fomentar el treball cooperatiu 

Facilitar recursos d’aprenentatge 
significatiu basat en la pròpia experiència
de  l’alumnat 

APRENENTATGES I REPTES DE FUTUR



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

PER A MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU VISITAR A : 

https://agora.xtec.cat/cfalopont

https://www.gentis.org/arrelat-mentoria-social/

Sònia Tomàs – Directora del Centre de Formació d’Adults Lo Pont

Rosa Palmer- Coordinació Projecte Arrela’t  

https://agora.xtec.cat/cfalopont
https://www.gentis.org/arrelat-mentoria-social/

