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Programa de mentoria amb adolescents i joves migrats sols a
Catalunya.

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou una relació de suport i 
acompanyament entre persones voluntàries (mentors i mentorats). 

Objectiu general: 
- Facilitar la relació dels adolescents i joves amb persones i/o famílies que els

permeti conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida i, així, afavorir la
construcció del seu projecte de vida migratori.

- Acompanyar a l’adolescent o jove en l’adquisició de les competències
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- Acompanyar a l’adolescent o jove en l’adquisició de les competències
lingüístiques i laborals.

Descripció de l’activitat: 
Entesa la mentoria com un procés d’ajut on una persona adulta (mentor) ajuda a
una altra- adolescent o jove- (mentorat) que rep aquest ajut, les accions s’orienten a
construir i enfortir la relació entre les dues parts .

Les trobades serviran per treballar el suport emocional; el coneixement i la
participació a la societat d’acollida ; l’acompanyament en la formació,
especialment la lingüística i, en general, acompanyar a l’adolescent o jove en
l’assoliment dels objectius marcats en el seu projecte educatiu individual (PEI).



Programa de mentoria amb adolescents i joves migrats sols a
Catalunya.

Perfil adolescents i joves:

- Adolescents i joves que tinguin clara la finalitat del seu projecte migratori.

- Adolescents i joves amb certa maduresa i un comportament correcte 
comprovat per l’equip educatiu del recurs on estan acollits.

interès i voluntat de compromís 

3

- Adolescents i joves que manifestin el seu interès i voluntat de compromís 
amb la relació de mentoria.

- Adolescents i joves que tinguin un cert coneixement de castellà o català 
(capacitat de mantenir una conversa).

- Adolescents i joves que tinguin en marxa el procediment de la seva tutela.



Programa de mentoria amb adolescents i joves migrats sols a
Catalunya.

Perfil dels mentors/res

- Persones amb capacitat d’assimilar i comprendre la funció i objectius del 
programa així com el significat i els límits del seu paper com a mentor/a i no 
com a professional; 

- Persones que, en la seva vida quotidiana, tinguin contacte o participin a la 
vida social i/o cultural de Catalunya; 

- Persones amb competències personals pròpies del rol de mentora: 
compromís, responsabilitat, esforç, constància, tol erància a la frustració, 
resiliència, etc .
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resiliència, etc .

- Persones amb capacitat per mantenir relacions horitzontals en les que 
s’ensenya i s’aprèn.

- Persones que acceptin el compromís i el seguiment tècnic profess ional 
durant el període de participació en el pla. 

- Persones amb edat a partir dels 25 anys;

- Persones amb certificat de No tenir antecedents penals en delict es 
sexuals amb menors; 



Programa de mentoria amb adolescents i joves migrats sols a
Catalunya.

Metodologia:

- El Pla consisteix en la creació dels tàndems de mentoria entre persones adultes i 
adolescents o joves.

- Durant un període de 6 mesos prorrogables a 1 any, els mentors acompanyen als 
adolescents o joves com a figura referent i amb un paper totalment diferent del 
professional.

- Les relacions de mentoria compten amb el suport i la supervisió d’un 
professional (tècnic de mentoria) que farà el seguiment del funcionament de la 
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relació, recull els dubtes i demandes i les transmet a la coordinació del Pla.

- Els mentors es comprometen a mantenir el contacte setmanalment amb els 
adolescents i joves.

- Un cop les persones s’hagin presentat com a candidates, es programen les 
entrevistes amb un psicòleg per garantir la idoneïtat del perfil i de les 
motivacions personals . 

- Els seleccionats se’ls oferirà una formació inicial de 12 hores sobre el significat 
de la mentoria i el voluntariat a Catalunya i el te ma de menors i la seva atenció.



Per inscriure’s com a mentor/a, adreceu-vos a 
l’enllaç següent:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/progra
mesmentoria/mentoriajovesmigratssols/

Moltes gràcies
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