
Projecte pilot d'investigació.
La metodologia de mentoria redueix les barreres 
d’accés a la Universitat dels joves en situació de 
vulnerabilitat.
Alumnat de segon batxillerat i darrer curs 
de cicle formatiu superior.
Projecte d'àmbit estatal: Catalunya i Andalusia.

8 de cada 10 joves 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.

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

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

Font: Servicio Nacional Empleo, 2022

La meitat d’estudiants 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.

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

Projecte de mentoria de Fundesplai (HEDERA)

Projecte finançat pels fons europeus
NextGenerationEU, a través del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.
Liderat per Fundesplai.

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/56775/51329
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/56775/51329
https://www.aqu.cat/doc/doc_84175950_1.pdf
https://www.aqu.cat/doc/doc_84175950_1.pdf


Sostenibilitat
 

Centres educatius
Persones mentores

Universitats
Entitats locals

Administracions

Xarxa comunitària

Persona mentora Persona mentorada

Ofereix la seva experiència i coneixements 
de manera voluntària i es converteix en una 
figura referent.
La figura del mentor/a acompanya per 
guiar, orientar i donar suport .
 

Nois i noies de més de 18 anys.
Que estiguin cursant o hagin cursat fa 
relativament poc temps estudis 
universitaris (grau, màster, doctorat, 
postgrau,etc).
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juny-novembre 2022
desembre 2022 - novembre  2023 desembre 2023 - març 2024

Enriquiment vital

Accions clau amb els grups de tractament

preinscripció
tria de grau i universitat
proves d'accés a la universitat
sol·licitud de beques. 

immersió al primer curs universitari

Curs 2022-2023

Curs 2023-2024


