
 
 

Treballem junts: el futur és de tots, Jove x Jove 

Dades generals: 

Escola Sagrat Cor de Jesús de Vic 

Osona 

Miquel Maydeu Bosch 

a8030911@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

JovexJove és una experiència que es va iniciar dins el Pla Educatiu d'Entorn de Vic, en conveni 

entre l'Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Institut La Plana i Sagrat Cor. Col·laboren en 

l'experiència alumnes de 1r d'educació social i psicologia de la Universitat de Vic i alumnes 

d'ESO de la nostra escola. Els primers són mentors d'un alumne/a d'ESO de l'escola, amb el 

qual intenten assolir uns objectius marcats de manera individual. La trobada es realitza al llarg 

d'una hora i mitja setmanal. 

Es realitza una formació prèvia als alumnes de la UVic per part del professorat universitari i 

també una sessió per part dels professionals de l'escola. Al llarg del curs es va fent seguiment 

setmanal de cada cas, així com dues trobades d'intercanvi d'opinió i experiències personals per 

tal de fer el seguiment individual. 

El projecte té finalitat doble: d'una banda proporcional un aprenentatge als alumnes de la 

UVic, tot apropant-los a la realitat del seu futur professional mitjançant el contacte directe 

amb els alumnes i per altra, que els centres puguin gaudir d'un suport i seguiment més directe 

i individualitzat per aquells alumnes, que donada la seva situació necessiten un seguiment i 

suport més intensiu, directe i continuat. 

Els objectius generals del projecte són: 

- Treballar per la inclusió efectiva d'aquest alumnat a tots els àmbits: social, relacional, 

acadèmic, etc. 

- Augmentar la vinculació, benestar i pertinença a la Institució. 

- Treballar per reduir l'absentisme, faltes i retards. 

- Fomentar i potenciar les relacions positives, fluïdes i riques entre tots els membres de 

la comunitat escolar. 

- Vetllar per la convivència pacífica i el bon clima al centre. 

- Millorar el rendiment acadèmic-personal i social dels alumnes. 



 
 

Cal tenir en compte que per cada alumne/a planteja uns objectius molt concrets a treballar al 

llarg del curs. Normalment van dirigits a: habilitats socials, coneixement de recursos de 

l'entorn, organització de les tasques escolars, organització de l'agenda, etc. Un aspecte 

innovador del projecte és la introducció d'una figura jove propera a l'alumne/a, enriqueix i 

estimula la creació d'un vincle que els motiva a implicar-se en el treball per assolir els 

objectius. Els alumnes de la UVic realitzen un reflexió personal de cada sessió en la qual 

intervenen a l'escola, a partir d'un dossier ubicat al departament de Psicopedagogia per tal de 

poder-ne fer un seguiment per ells mateixos, els alumnes de l'escola i els professionals que 

intervenim en el mateix. Els alumnes de l'escola expliquen als tutors i professionals de 

psicopedagogia les seves impressions i sensacions de l'experiència. 

Els criteris d'avaluació que es tenen en compte són: 

- Satisfacció de l'alumnat tant del que rep com del que dóna. 

- Aprenentatge per ambdues parts. Assoliment d'objectius acadèmics. 

- Valoració per part de la UVic com aprenentatge experiència. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

La majoria d'aprenentatges que es donen són transversals, i són en funció de les competències 

bàsiques: 

Comunicativa lingüística: 

- Saber comunicar-se oralment (conversar, escoltar i expressar-se). 

- Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments, etc. 

- Saber argumentar i generar informació amb noves idees. 

- Saber comunicar-se per escrit, 

conèixer i sensibilitzar-se sobre realitats diferents i a la vegada properes a les seves. 

Coneixement i interacció amb el món físic: 

Posar els joves en situacions que els ajudin a créixer en totes les dimensions de la personal 

intel·lectual, emocional, física, moral ... atenent l'adquisició de coneixements i fomentant el 

desenvolupament d'habilitats i la formació d'actituds i valors. 

Social i ciutadana: 

Despertar l’interès per desenvolupar tasques de voluntariat en base a la filosofia 

d'aprenentatge servei, en diferents entitats de la ciutat de Vic. 

Autonomia i iniciativa personal: 



 
 

- Aprendre a transformar les idees en accions (proposar-se objectius, planificar i portar a 

terme projectes individuals). 

- Saber analitzar possibilitats i limitacions. 

- Saber avaluar el que s'ha fet, autoavaluar-se, extreure'n conclusions i valorar les 

possibilitats de millora desenvolupar habilitats i actituds de: confiança en un mateix, 

empatia, esperit de superació, habilitats de diàleg, cooperació, organització de temps i 

tasques, capacitat d'afirmar i defensar drets, assumpció de riscos, etc. 

Aprendre a aprendre:  

Ser capaç de continuar aprenent i reflexionar de manera cada vegada més eficaç i autònoma. 

Descripció del servei:  

- Promoure l'educació en col·laboració i servei a la comunitat 

- Prendre consciència de la importància de prestar serveis a canvi de res material, sinó a 

canvi d'un aprenentatge. 

- Conscienciar-los que no són el melic del món, sinó que hi ha altres realitats que 

desconeixen i que són properes, a les quals poden aportar-hi el seu granet de sorra per 

a poder manifestar diferents canvis positius en les mateixes. 

- Els joves de la UVic tenen la oportunitat, per primera vegada, d'apropar-se a la realitat 

de situacions en les quals ells intervindran en un futur de manera professional, 

- Els alumnes receptors reben el servei dels joves universitaris en relació a la planificació 

i organització de l'estudi, reforç personal, habilitats socials i també faciliten el 

coneixement de l'entorn més proper. 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones, Acompanyament a l'escolarització 

Matèries implicades: Tècniques d'estudi, ciutadania i matèries específiques en cada cas: 

matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, ciències/biologia, etc. 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Universitat 

Edats dels participants: 12-14 anys, 18-25 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Curs 2010-2011 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Sagrat Cor de Vic, Ajuntament de Vic i 

Universitat de Vic. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Andreu Febrer, 2A 



 
 

Població: Vic 

Comarca: Osona 

Telèfon: 93 885 11 94 

Correu electrònic: a8030911@xtec.cat 

Web: http://www.sagratcorvic.net/ 

 


