
565 tàndems en 8 anys
i anem a per més!

Amb l’ajuda dels serveis 
socials detectem infants que 
viuen en condicions 
difícils.

Sabies 
que... 1 de 
cada 3 
infants a 
Catalunya 
viu en 
situació de 
pobresa i 1 de 
cada 4 pot patir 
fracàs escolar.

A través de les universitats es 
captem voluntaris que reben 10
hores de formació obligatòria 
(acreditada per la Generalitat de
Catalunya) que els ajuda a 
enfocar els acompanyaments
individuals i a entendre les bases 
del voluntariat i el compromís 
social.

Un universitari (mentor) i un 
nen/a (mentorat) formen un 
Tàndem, és a dir, una parella 
que totes les setmanes es 
troba per a passejar, parlar, 
jugar, estudiar, realitzar 
activitats culturals o esporti-
ves, etc. També es fan tallers 
de música, circ o classes 
d’instruments amb la 
col·laboració de diverses 
entitats.

Sabies que... el treball amb 
parelles o tàndems crea 
vincles afectius que es 
reflecteixen positivament a 
nivell personal, escolar i 
social.

A. NENS I NENES 
MOTIVATS
Els mentorats aconsegueixen tenir 
algú amb qui comptar, un referent 
amb qui aprenen, es diverteixen i 
prenen consciència que l’esforç té 
recompenses. És per això que el 96% 
valora positivament el programa.

Sabies que... gràcies a la millora de 
les habilitats socials i l’autoestima se 
senten més motivats per seguir 
estudiant i milloren els resultats 
acadèmics.

B. EXPERIÈNCIES 
VITALS
El voluntariat viu en primera persona el 
significat de la implicació social, el 93% 
està molt satisfet amb el projecte i un 
81% considera que han establert un 
important vincle amb el seu mentorat. 

Sabies que... gràcies a les experiència 
viscuda potencien habilitats socials i 
professionals (empatia, escolta activa, 
negociació...).

Un 75% dels joves s’estrena 
com a voluntari i el  30% 
convaliden el voluntariat com 
a crèdits universitaris

Els acompanyaments 
són tutoritzats per 

facilitar l’obtenció de 
resultats.

Els joves i els infants es 
troben 2 hores a la 

setmana per a realitzar 
activitats diverses.

3. QUÈ  ASSOLIM?

1. COM FUNCIONEM

Universitats, serveis socials, 
fundacions... gairebé 30 

entitats col·laboren plegades 
en el projecte enTàndem.

Un projecte que avui en dia 
abasta el territori de 

Barcelona, Santa Coloma i Badalona.

A. FENT XARXA

D. AMB SUPORTS

VOLUNTARIAT
SOCIAL UNIVERSITARI

Comptem amb 106 
voluntaris d’entre 18 i 30 

anys de diferents 
universitats.

B. AMB VOLUNTARIAT

El projecte enTàndem també 
s’alimenta d’entitats que ens 

donen suport i ens recolzen com 
La Fundació Jaume Bofill o la 

Fundació Marató de TV3. 
Així mateix enTàndem forma 

part d’altres associacions 
com la Coordinadora Mentoria per 

a la inclusió, Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS) 

o la Federació Catalana de 
Voluntariat Social (FCVS).

CENTRES
UNIVERSITARIS
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2. COM HO FEM

C. AMB FINANÇAMENT
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Despeses en comunicació 3% 

Financiació

D
istribució de fons

Prestació 
de serveis 

17%

47%

Fons 
públics

Despeses d’administració 
i infraestructures 11% 

Despeses de projecte 86%

Altres
35%

Capacitat d’adaptació
11%

Responsabilitat
8%

Empatia, 
escolta activa 

i asertivitat
16%

Compromís social
8%

Gestió de 
conflictes
8%Implicació

14%

A. DETECTEM B. FORMEM VOLUNTARIS

C. ACOMPANYEM: FEM TÀNDEMS

baixa 
autoestima

problemes 
a casa

por

exclusió
social

bulling

fracàs  
escolar  

C. RECONEIXEMENT
Tant els professionals (professors, 
educadors socials, pedagogs...) com les 
pròpies famílies valoren la progressió 
positiva per part dels mentorats. 1 de 
cada 3 les famílies veuen de forma 
positiva al seu fill gràcies al projecte.

Sabies que... el projecte també serveix 
perquè les famílies canviïn positivament 
l’actitud i la visió envers els seus fills.

Un 83% 
dels pares han 
notat canvis 
positius als 
seus fills

Un 92% 
dels mentorats 
han millorat

El 80% vol 
seguir estudiant 
en acabar l’ESO

Un 73%
dels mentorats 
han millorat 
significativament

LA GENT
 OPINA

“De verdad quiero 
seguir con Marçal 
el año que viene”

Gerard (mentor)

“Els tàndems creen 
vincles que obren camins 

cap a la inclusió”
Noemí Rocabert, (directora escola 

Mestre Morera, Barcelona)

“La innovació 
d’enTàndem és que a més 
del reforç escolar, també 
treballen la part afectiva 

i l’entorn familiar”
Paula Veciana, 

(Fundació Jaume Bofill)

47%  

19%  

13%  

4%  

4%  

13%  

“Que això 
no s’acabi mai”
Jonathan (mentorat)

“Es una experiencia 
muy positiva para mi hija, 

Mayna es muy buena 
influencia para Luna”

Mare de la Luna

Durant aquests 8 anys, tot i el 
context de crisi, hem passat 

d’estar 100% finançats per 
AFEV França a aconseguir un 

97% d’autofinançament.

Fons 
privats 

36% 


