
 
Tens una tarda lliure al mes?  

 

Sigues mentor o mentora d’un jove universitari de 1r 

d’ADE de la UAB!   
 

 
 

UniMentor és un projecte de mentoria social i educativa que persegueix fomentar la integració dels               

nous i noves estudiants a través d’un referent de 2n, 3r, 4t de grau o doctorat en Administració i                   

Direcció d’Empreses. 

 

L’activitat voluntària consisteix en un acompanyament acadèmic, social i personal a un jove             

estudiant de 1r d’ADE un cop al mes en estones de descans (una hora com a mínim) durant tot el                    

curs acadèmic a la universitat i puntualment fora. Tindràs el seguiment i assessorament d’un              

equip professional!! 

 

Com a mentora/a, podràs motivar el/la jove, donar-li confiança, fomentar la seva autonomia i              

integració a la vida universitària amb èxit. La sessió d’acompanyament és un espai per              

compartir, parlar, resoldre dubtes acadèmics i de funcionament del grau, donar a conèixer i fer               

activitats culturals, d’oci i de participació a la universitat. I molt més!! 

 

El programa s’emmarca en el Programa Prometeus, un projecte comunitari i participatiu que té 

com a objectiu ampliar les expectatives educatives de l’alumnat de secundària de barris en situació 

de dificultat i democratitzar l’educació superior. 

 

Si t'agrada l'educació i vols ser solidari/ària amb altres joves, no t'ho pensis més! 

 

PERFIL del VOLUNTARIAT: joves estudiants de 2n, 3r, 4t de grau o doctorat en Administració i 

Direcció d’Empreses de la UAB amb un expedient acadèmic mitjà, actitud oberta, capacitat 

comunicativa, sociabilitat i contactes 

 

COMPROMÍS: 2 hores de mentoria mensual d’acompanyament fins al mes de juny (inclòs) 

 + formació prèvia (10 hores) + reunions de seguiment semestrals 

  

LLOC on es farà la mentoria: al vostre campus universitari i puntualment fora del recinte 

 

CONTACTE: Si estàs interessat en ser voluntari/a, posa’t en contacte amb nosaltres 

prometeus@afev.org / 692804285 

 

 

UniMentor 
Acompanyament individualitzat (1+1) 

Mentoria social i educativa 
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