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Segona edició del projecte
Rossinyol / Nightingale a la FEP

Durant el curs 2006-07 es va desenvolupar una prova pilot del projecte
Rossinyol comptant amb la participació de quatre estudiants de
magisteri de la UdG i cinc alumnes de primària o ESO de la ciutat
d'Olot amb el suport de la Facultat d'Educació i Psicologia i el Consell
Social de la UdG, de l'Ajuntament d'Olot i d'Òmnium Cultural de la
Garrotxa i Creu Roja.

Aquest projecte es fonamenta en el programa Näktergalen (Rossinyol)
sorgit a la Universitat de Malmö (Suècia). El programa es va implantar
amb la voluntat d'establir relació entre estudiants de la Universitat i
alumnes de primària de la ciutat, amb una majoria de població
immigrada. El rossinyol és un símbol de Malmö i també “un ocell petit
que canta meravellosament quan se sent segur”.

Els mentors (estudiants universitaris que porten a terme aquest
projecte) acompanyen periòdicament un nen/a per tal que conegui
diferents espais de la ciutat, llocs d'oci i de diversió, esdeveniments
culturals, etc. Fins avui s'han anat incrementant el nombre d'universitaris
i infants que participen en el projecte, que té un gran gran suport
institucional, tant de la Universitat com de les instàncies polítiques
del país.

A iniciativa dels responsables de Nightingale a Malmö es va establir
el projecte “Mentor Migration: training of students as mentors for
migrant children in Europe”, finançat pel programa Sòcrates de la
Unió Europea i en el qual s'integren universitats de set països: Alemanya,
Àustria, Catalunya, Eslovènia, Noruega, Suècia i Suïssa, i, entre aquestes,
la UdG.

El projecte Rossinyol de la UdG parteix de la convicció que l'ús de

la mentoria o guiatge personal pot potenciar la inclusió social, la
ciutadania activa i el desenvolupament personal dels infants nouvinguts
i pretén oferir-los un rol positiu mitjançant la relació personal per
així reforçar la confiança en les seves possibilitats.

Per altra banda, per al mentor universitari
aquesta relació ofereix una oportunitat
única per completar la seva formació
en matèria de diversitat ètnica, social i
cultural.

Enguany, ens hem proposat consolidar
el projecte a Olot i iniciar-lo a Banyoles.
I per fer-ho, comptem amb el suport
dels respectius ajuntaments així com
dels tècnics del pla de ciutadania i
d'immigració d'Olot i del pla Educatiu
d'Entorn del Pla de l'Estany.

Una altra novetat d'aquest any ha estat
el fet que s'ha obert a estudiants de tota
la Facultat. Finalment es comptarà amb
una quinzena de mentors que coneixeran
les respectives parelles el dissabte dia
24 de novembre.

És justament aquest dia que als
ajuntaments de Banyoles i Olot ens hi trobarem tots -representants
de la Universitat, mentors, nens i nenes mentorats, familiars, mestres,
tècnics, alcalde i regidors- perquè els rossinyols comencin a desplegar
les ales.

Jordi Feu, professor de Departament de Pedagogia




