
Experiència 
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la Conferència 

Internacional  

“La innovació 

educativa contra 

les desigualtats” 



INNOVACIÓ SOCIAL I 

VOLUNTARIAT  

PER L’ÈXIT ESCOLAR 

INNOVEM EN 

PROJECTES 

SOCIALS 

PROMOVEM EL 

VOLUNTARIAT 

UNIVERSITARI 

CANVIEM 

MIRADES  

DE VIDA 

Si vols anar ràpid 

ves sol,  

si vols anar lluny 

ves entàndem! 



Mentoria social  

per a infants i joves 

El projec

te 

enTàndem és el projecte 

de mentoria social de 

l’AFEV Catalunya que 

lluita contra el fracàs 

escolar i va dirigit a 

infants i joves.  

L’enti

tat 

AFEV és una entitat de reconegut 

prestigi a França amb una 

trajectòria de 20 anys impulsant 

projectes socials i mobilitzant 

7.000 universitaris cada any. 



Per què                                 

? 

28%  
pobresa infantil 

25%  
de fracàs escolar 

44%  
atur juvenil 

Un niño sin autoestima lo  

va a tener muy difícil en 

el aprendizaje y en la 

vida. 

Dr. Luis Rojas Marcos 

1/4 1/3 

POBREZA 

en casa 

FRACASO  

escolar 



Què és un 

tàndem? 

VOLUNTARI 

UNIVERSITARI 

[MENTOR] 

2 HORES 

SETMANA 
AL  

DOMICILI 

AL CENTRE 

EDUCATIU 

INFANTS O 

JOVES AMB 

DIFICULTATS 

[MENTORATS] 

Creixen,  

es motiven,  

es 

diverteixen, 

aprenen, fan 

amistats… 

Adquireixen 

aprenentatge 

professional 

i 

experiències 

personals… 

Què fa diferent                            

? 

1+1, una fórmula 

màgica 

> Mentoria social, 

personal, emocional i 

educativa. 

 

> NO és un reforç 

escolar. 

 

> Arribem on no arriba 

l’escola. 

 

> A domicili de l’infant 

o a equipaments 

públics. 

 

> Projecte 2x1 

 



Resultats de 

enTàndem lluita 

contra el fracàs 

escolar i per fer 

créixer a nivell 

personal i educatiu. 

90%  
milloren a nivell 

personal i  

educatiu 

90%  
de famílies ho  

valora positivament 

86%  
saben què faran 

després de l’ESO autoconfiança 

motivació 

autonomia 

autoestima 

habilitats socials 

integració 



Les claus de l’èx

it d’ 

Treball 

individual  

(estudiar, 

jugar…) 

Activitats  

artístiques en 

grup 

Formació i 

Suport 

professional 

Treball amb  

les escoles 

26.100 hores  

de voluntariat 

Coordinació amb  

les AA.PP.  

90% 
d’èxit 



Aplicable… 

Més de 20 anys, 

més de 7.000 

voluntaris. 

 

AFEV Catalunya és el 

principal nucli d’AFEV 

fora de França.  



Creuen en 

Jornades innovació social Lleida 2016 



El tàndem d’en Dani i la Sa

ndra 

enTàndem crea vincles 

d’amistat que obren la 

inquietud i camins cap a 

la inclusió dels nens i 

nenes de les barriades. 

Noemí Rocabert, Directora escola 

Mestre Morera 

El tàndem d’en Dani i la Sandra  

al programa Vincles de TV3 

https://youtu.be/P8bQN1T8Yi4
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CONTACTE 
 

Josep Anselm Clavé, 6, 1-1 

08002 Barcelona 

Metro Drassanes (L3) 

  
 

T. 93 624 17 19 

M. 633 26 46 26 

laia.bernues@afev.org 

Moltes 

gràcies! 


