


Voluntariat social universitari

Més de 20 anys d’experiència i 

expertise

7.000 voluntaris i professionals 

a França i Catalunya

Entitat Reconeguda d’Interés 

General (França)



Promoure el voluntariat social universitari 

per lluitar contra les desigualtats socials 

d’infants i joves en exclusió o dificultats 

socials, famílies i comunitat dels barris i 

territoris desafavorits.



Col·laborem amb: Amb el suport de:





Estudiants universitaris

voluntaris/es (mentors)

Infants i joves en exclusió i 

dificultats socials (mentorats)



POBRESA 

a casa

FRACÀS 

escolar

1/4 1/3
infants infants



Lluitem contra les desigualtats 

i el fracàs escolar

Tàndems o acompanyaments 

individuals 1+1 

Mentoring social i educatiu

reforç escolar



Mobilitzem, seleccionem i formem al voluntariat

Els referents (Serveis Socials) seleccionen els infants

Es creen els  tàndems o acompanyaments individuals 1+1

Es realitza un seguiment setmanal dels tàndems

Es realitzen reunions de valoració durant tot el curs

A final de curs, es realitza una avaluació final del projecte



10h de formació obligatòria

Voluntariat i compromís social

Projecte enTàndem: mentoria social i educativa

L’art de posar límits

Formacions complementàries voluntàries (gènere, drogues...)

Formació reconeguda i acreditada per la Generalitat de 

Catalunya



1+1

Mentor 

(voluntari) i 

mentorat

Domicili 

o al centre 

escolar

2 hores /

setmana



Arribem on no 

arriba l’escola



El vincle : autoestima, confiança, 

motivació, ganes d’anar a l’escola...

Suport, formació, seguiment a cada 

voluntari

Mentoring win-to-win: millora i estímul 

per l’infant i aprenentatge social i 

professional pel voluntariat

Acompanyaments artístics



656
tàndems en

9 anys 



83%
milloren a 

nivell personal 
i educatiu 

74%
volen seguir 
estudiant en 
acabar l’ESO

99%
famílies ho valora 

positivament



43.940
hores de 

voluntariat 
en 8 anys 

91%
satisfacció del 

voluntariat

656
estudiants 

voluntaris en 9 
anys



Gràcies a una metodologia 

personalitzada 1+1 de mentoria 

social i educativa que demostra tenir 

resultats

Perquè som un projecte 2x1



http://www.tv3.cat/videos/5151771/Vincles---capitol-13


voluntariat@afev.org

T.    93 624 17 19

M.   633 26 46 26

http://entandem.cat

AfevCat

@AfevCat




