
CONSTRUÏM ITINERARIS D’INCLUSIÓ SOCIAL I IMPULSEM LA TRANSICIÓ A L’EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA.
Un projecte pilot d’investigació sobre mentoria i transformació social de Fundesplai.

Trenquem barreres d’accés a la universitat
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Hedera hélix
HEDERA és el nom amb què es coneix científicament 

l’heura (hiedra en castellà). És una planta de sotabosc, 

que viu a l’ombra dels arbres i creix amagada sota totes 

les altres plantes. L’heura, quan troba un tutor, una branca 

on agafar-se, un tronc que l’acompanyi, s’enfila bosc amunt, 

buscant i perseguint la llum del Sol.

NOM
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1

1

de famílies amb
titulació universitària
arriben a la universitat.
En el cas de famílies només
amb estudis obligatoris ho
fan només 3 de cada 10.  

de grau perceptors de 
l’ingrés mínim vital 
no tenien cap beca 
ordinària.
El 80% d’aquest alumnat
que rep l’IMV ni tan sols
havien demanat cap ajuda.

d’una persona 
amb titulació 
universitària és 
un 57% superior 
al d’una persona 
que només 
ha estudiat 
fins a secundària.

8 de 
cada 10 joves 

La meitat 
d’estudiants 

El salari

Font: Evolución del acceso a la universidad 
y de la elección de titulación universitaria 
entre la población joven en Catalunya (2017) Font: Servicio Nacional Empleo, 2022

Font: Via Universitària: Accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris (2017-2019)

HEDERA
Projecte d’investigació liderat per Fundesplai que vol facilitar l’accés a la universitat d’estudi-
ants en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Es dirigeix a alumnat en centres 
educatius de segon de batxillerat i darrer curs de cicles formatius superiors. És un projecte de 
transformació social que vol eliminar les barreres d’accés a la universitat per les desigualtats 
per raons econòmiques o socials.
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Metodologia d’intervenció social que es basa en la figura del mentor/a, una persona 
voluntària que estableix una relació de respecte i confiança amb la persona mentorada. 
En el cas d’HEDERA, ofereix la seva experiència i la posa al servei de l’alumnat que vol arribar 
a la universitat, i que veu al seu mentor/a com un exemple a seguir. El projecte vol implicar a 
persones mentores que estiguin cursant estudis universitaris o que els hagin finalitzat fa poc 
temps, i que estiguin treballant actualment.

MENTORIA
2

A càrrec del tècnic/a educatiu/va, 
que és la persona de referència que 
estableix el contacte amb el centre 
educatiu. Supervisa el correcte 
funcionament de la mentoria 
i garanteix la continuïtat en el temps 
(durant tots els mesos del projecte).

• Figura de referència amb el centre. 
• Coordina l’equip de persones mentores. 
• Supervisa i guia les activitats i propostes 
• Participa activament en algunes d’elles. 
• Figura de referència de les famílies.

Supervisió 
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La persona mentora ofereix la seva experiència i coneixements de manera voluntària i es con-
verteix en una figura referent per a la persona mentorada. Aquest efecte mirall té més força si 
la persona mentora prové del mateix centre o entorn immediat que el de la persona mentorada, 
però les persones que fan la mentoria a HEDERA també poden ser seleccionades amb convenis 
amb les universitats o col·laboracions amb entitats del teixit associatiu i del municipi. 

La figura del mentor/a acompanya per guiar, 
orientar i donar suport al jovent en 
risc d’exclusió social en el seu camí a la 
universitat. Es tracta de crear relacions 
fructíferes i de llarga durada, gràcies al 
compromís de la persona mentora, que rep 
una completa formació per complir el seu 
rol. El benefici i aprenentatge és mutu i el/la 
mentor/a obté molts beneficis:

REFERENTS
3

complementa i amplifica l’impacte 
d’altres intervencions socials.
En el cas d’HEDERA contribueix
a la inclusió del jovent en situació
de vulnerabilitat i li obre les portes 
d’accés a la universitat.

• Figura de referència amb el centre. 
• Coordina l’equip de persones mentores. 
• Supervisa i guia les activitats i propostes 
• Participa activament en algunes d’elles. 
• Figura de referència de les famílies.

• Intercanvi social i cultural 
• Creixement personal 
• Sensibilització social

La mentoria social 
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L’objectiu és guiar al jovent mentorat durant el procés d’informació, tramitació, intervenció i 
acompanyament emocional al llarg del camí cap a la universitat. Ajudar a generar expectatives 
reals, convertint l’experiència universitària en un fet assolible i possible, a través d’activitats i 
programes vocacionals i motivacionals.

una xerrada inicial als centres amb l’alumnat, i una altra xerrada amb famílies i 
amb l’equip docent (a definir amb el centre). Les activitats es faran en sessions individuals 
i grupals, de manera presencial i/o virtual. 

METODOLOGIA
4

• Beques i ajuts disponibles. 
• Com es poden tramitar. 
• La mentoria de persones voluntàries. 
• Preparació i acompanyament en les proves EBAU. 
• Informació i ajuda en la tria de grau. 
• Suport als processos d’inscripció...

El programa HEDERA preveu 
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HEDERA és un projecte d’investigació d’àmbit estatal que vol arribar a 200 centres de segon de 
batxillerat i d’últim curs de cicles formatius: 130 a Catalunya i 70 a Andalusia. La previsió és que 
cada centre participi amb dos grups classe i 10-12 alumnes per classe, per arribar a una mostra 
de 2.400 alumnes en total. 

PARTICIPANTS
5

• Dues modalitats de participació: 
centres del Grup tractament i centres 
del Grup control.

• La inclusió d’un centre en un 
grup o en un altre es fa de forma 
totalment al·leatòria.

• La participació dels centres 
en un grup o en un altre és igualment 
important per a la recerca.

• El projecte pilot centra la 
investigació en l’existència de dos grups 
per poder comparar i evitar 
“contaminar” els resultats de la recerca.

Els centres participants es dividiran en parts iguals 
entre el grup de tractament (65 centres a Catalu-
nya i 35 centres a Andalusia) i el grup control (65 
a Catalunya i 35 a Andalusia). Els grups de tracta-
ment són els que participaran en el programa de 
mentoria en la seva totalitat, mentre que el grup 
control participa en una xerrada inicial i una ses-
sió sobre les beques i ajuts existents.

El projecte pilot d’investigació HEDERA vol evi-
denciar científicament que la mentoria funciona 
com a metodologia d’intervenció social en la tran-
sició cap a la universitat del jovent en risc d’ex-
clusió social. L’objectiu final de la recerca és que 
els recursos i les eines del programa de mentoria 
HEDERA s’incorporin a les polítiques públiques; i 
la participació dels centres educatius és fonamen-
tal per aconseguir-ho.
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El projecte pilot d’investigació vol avaluar l’impacte de la mentoria social en la millora de l’accés 
a la universitat del jovent en risc d’exclusió social. En aquest sentit, és tant important el nombre 
de persones i centres participants, com que la recerca que es realitza demostri l’èxit dels pro-
grames de suport i acompanyament a l’alumnat beneficiari. 

RECERCA
6

• Augmenta els/les participants 
del grup tractament que es 
presenten a les proves EBAU. 
• Augmenta el nombre que 
supera  les proves d’accés. 
• Augmenta el nombre que 
es matricula al 1r curs de grau. 
• Augmenta el nombre que 
continua més enllà de 1r.

• Centres i estudiants 
participants. 

• Persones que 
fan de mentors/es. 

• Participants 
a les sessions de mentoria. 

• Beques i ajudes 
sol·licitades i tramitades

Impacte (outcomes) Indicadors

EL PROJECTE DE RECERCA AVALUARÀ L’ÈXIT D’HEDERA A PARTIR DE L’OBSERVACIÓ DELS 
SEGÜENTS INDICADORS, DETERMINANT AIXÍ L’IMPACTE DEL PROGRAMA DE MENTORIA:
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La implementació del projecte d’investigació comença al curs 2022-23 (batxillerat i cicles 
formatius de grau superior) i finalitzarà als primers mesos del curs universitari 2023-24. 
La continuïtat fins a l’entrada de l’alumnat a la universitat és molt important ja que el 60% 
dels estudiants en situació de vulnerabilitat social i econòmica deixen els estudis universitaris 
el primer curs de grau. 

L’EQUIP DE RECERCA S’ENCARREGARÀ DE L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, 
VALIDANT I JUSTIFICANT TOTES LES ACTUACIONS I PROCEDIMENTS QUE ES VAN 
REALITZANT. L’OBJECTIU ÉS TROBAR EVIDÈNCIA CIENTÍFICA DE QUE LA MENTORIA SOCIAL 
FACILITA L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT DELS ESTUDIANTS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

CALENDARI
7

Disseny, estandardització i 
programació de la mentoria; 
mostra i acords amb centres 
elegibles; acords amb agents 
del territori, selecció i formació 
de persones mentores...

Xerrada inicial als centres; vinculació 
de l’alumnat al projecte; sessions 
individuals i grupals de mentoria i 
acompanyament; suport en les proves 
d’accés a la universitat, en 
les beques i ajuts, i en la matriculació 
i en la transició als primers mesos 
a la universitat...

Recollida, integració i anàlisi 
de les dades de la recerca; 
elaboració d’articles i altres 
materials en suport escrit 
i audiovisual; presentació 
i difusió dels resultats de 
la recerca del projecte 
pilot HEDERA...

Fase 1 Disseny 
i preparació 
(setembre-novembre 2022)

Fase 2 Implementació 
(novembre 2022 - novembre 2023)

Fase 3 Avaluació  
(desembre 2023 - març 2024)
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HEDERA no és només un projecte pilot d’investigació sinó que vol oferir els recursos i la seva 
metodologia d’intervenció per a posar el programa de mentoria al servei de tots els municipis 
i centres de Catalunya. L’objectiu és convertir-ho en un recurs sostenible en el temps, és a dir, 
que sigui assumible per als diferents municipis o províncies interessades en participar. 

SOSTENIBILITAT
8

• Sostenibilitat del programa: 
continuïtat més enllà del final 
del projecte pilot. 

• Recursos i metodologia al servei 
dels municipis i dels centres educatius. 

• Evidència científica de l’èxit de 
 la mentoria en la transició a la Universitat. 

• Incidència en les polítiques públiques. 

• Igualtat d’oportunitats en l’accés 
a la universitat del jovent en risc d’exclusió 
social.

A través de l’aplicació del projecte es vol-
dria condicionar una política pública que 
permeti reduir cada cop més les desigualtats 
socials a l’hora d’accedir a estudis univer-
sitaris. HEDERA treballa pel present, volent 
evidenciar com la mentoria pot ajudar a re-
duir les desigualtats d’accés de joves en situ-
ació de vulnerabilitat a estudis universitaris, 
i també pel futur, cercant la continuïtat com 
a projecte.
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El programa de mentoria HEDERA s’organitza a partir d’un equip d’atenció directa 
per acompanyar i donar suport a l’alumnat participant i a les persones mentores, 
i garantir el correcte funcionament del projecte pilot d’investigació i de la seva continuïtat,  
a partir de la recerca que es farà per avaluar l’impacte de la mentoria.

HEDERA és un projecte pilot 
d’investigació amb un equip de recerca, 
el qual treballa de forma conjunta 
i transversal amb l’equip d’intervenció. 
Es composa per una persona responsable 
de la gestió del projecte a Catalunya, 
un equip de tècnics/es d’investigació, 
així com una persona encarregada de la 
coordinació entre l’equip de recerca 
i l’equip d’intervenció.

ATENCIÓ DIRECTA
9

Alumne                Mentor/a                Tècnic/a educatiu            Coordinador/a territorial

El programa HEDERA es basa en la relació 
entre el/la alumne i la persona mentora, 
que rep el suport i la supervisió de la per-
sona tècnica educativa (13 a Catalunya). Les 
persones (4) responsables de la coordinació 
territorial s’encarreguen de coordinar-se amb 
l’equip tècnic educatiu i de la relació amb 
els centres i entitats del territori. Finalment la 
coordinació (1 persona) del projecte a Cata-
lunya supervisa el correcte desenvolupament 
del programa amb la coordinació territorial i 
amb la direcció (1 persona) d’HEDERA.
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El programa de mentoria HEDERA està finançat pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. Està liderat per 
Fundesplai, en col·laboració amb Fundación Esplai, ICREA (Institució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats), Barcelona iPEG (Institute of Political Economy and Governance) 
i el Ministerio de Universidades.

CONTACTE

Jose González. Director projecte HEDERA
josepaidos@fundesplai.org

Sheila Castro. Coordinadora HEDERA Catalunya
scastro@fundesplai.org

COL·LABOREN
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Col·laboren


