
 

  

 

Jornada Sportme, esport per la inclusió. Jornada final de 

presentació de la guia metodològica sobre processos de 

mentoring esportiu i la seva implementació 

  

El mes de novembre passat es van celebrar les conferències finals a cada 

país soci (Anglaterra, Portugal i Catalunya) amb les jornades SportMe, 

Esport per a la inclusió. Durant els esdeveniments, es van presentar els 

productes finals del projecte: la guia metodològica i els vídeos dels 

mentors i joves que han participat al projecte. Els podeu trobar a la web 

https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project/. 

 

A través d'una prova pilot realitzada a cada país participant a SportMe, 

s'ha pogut desenvolupar la guia sobre com implementar els processos de 

mentoring esportiu i també sobre com avaluar els resultats obtinguts. La 

prova pilot ha consistit en l'acompanyament a través d'itineraris de 

mentoring de 4 joves de cada país, amb l'acompanyament i la formació als 

clubs esportius que els han acollit. 

El projecte arriba al final després de 2 anys de col·laboració entre els 

països socis per poder desenvolupar aquests productes i esperem poder 

donar-li continuïtat en el futur. 

 



En el cas de Catalunya, 4 joves del municipi d´Amposta han rebut 

sessions de mentoring per part de voluntaris de diferents clubs de la ciutat. 

Prèviament, aquests clubs i voluntaris van rebre informació i formació que 

va facilitar l'accés a l'esport a les àrees d'interès dels joves mentoritzats. 

També van rebre sessions de mentoring 4 joves de Matosinhos i 4 joves 

de Bristol. 

 

A Catalunya tot el procés l'han supervisat l'equip tècnic de la Fundació 

Gentis i el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre, 

dependent de l'Ajuntament d'Amposta, socis del projecte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Descarrega't el díptic informatiu del projecte 

 

https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project/
https://mcusercontent.com/4fc87ae50240f0e365575c79b/files/025c0107-bb30-44a1-92e6-538a5e573ecd/d%C3%ADptic_SPORTME_catal%C3%A0.pdf


 

 

    

  

 

 

 

 

                                                    

"El suport de la Comissió Europea per a la producció d’aquesta publicació no constitueix una aprovació del 

contingut, que només reflecteix les opinions dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui 

fer de la informació que s’hi conté." 
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