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La Unitat de Suport Educatiu (USE) és un servei que depèn del

Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa.

Objectiu: oferir una resposta personalitzada i eficient davant les

necessitats tant de l’estudiantat com del professorat.

Àmbit d ’’’’actuació: inclou el tractament i la distribució de la

informació, la transició secundària-universitat, l ’ accés a la

universitat, l’orientació psicopedagògica, el suport als estudiants i

estudiantes amb necessitats educatives especials i la formació i

l’assessorament al professorat.



PROGRAMA 
“TRANSITA”

Facilitar la presa de decisions mitjançant estratègies i
materials dirigits al futur estudiantat universitari per
aconseguir una decisió encertada i realista i evitar
situacions com l’abandonament i/o el baix rendiment
acadèmic.

ORIENTACIÓ ABANS 
D’ACCEDIR A LA UNIVERSITAT



COORDINACIÓ AMB ELS CENTRES 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI

FINALITAT: Implementar accions per a facilitar la
coordinació i fomentar el treball conjunt
que impliquen no sols la informació sinó
també la formació.

DESTINATARIS: orientadors i orientadores d’Educació
Secundària

ACCIONS:
a) Jornades d’Orientació 
b) Tallers i/o seminaris de formació
c) Grup de treball mixte universitat-secundària
d) Concurs d’elaboració de Materials d’Orientació p er 

a l’Ensenyament Secundari



TALLERS I/O SEMINARISTALLERS I/O SEMINARISTALLERS I/O SEMINARISTALLERS I/O SEMINARIS
-Accions formatives específiques per a donar resposta a 
situacions i temes d’actualitat (bulling, sociomet, decisió 
vocacional, etc).

- Impartides per professionals competents en la matèria.

-Demandats no sols pels orientadors/es sino també per 
altres professionals que treballen en els centres educatius 
(com per exemple, professorat de pedagogia terapèutica)

GRUP DE TREBALL MIXTEGRUP DE TREBALL MIXTEGRUP DE TREBALL MIXTEGRUP DE TREBALL MIXTE
-Intensificar i aunar esforços universitat-secundària

-Reunions periòdiques entre els coordinadors dels grups de 
treball i la USE 

- Hi ha 3 comissions de treball: 
EQUIP DE PSICOPEDAGOCS  DEL CAMP DE MORVEDRE
EQUIP DE PSICOPEDAGOGS PLANA BAIXA 
EQUIP DE PSICOPEDAGOGS  DE CASTELLÓ (C-2)



JORNADA DJORNADA DJORNADA DJORNADA D’’’’ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ

- FINALITAT: Respondre a les necessitats i demandes de
des d’una perspectiva orientadora i formadora.

- PARTICIPANTS i ponents de diferents àmbits,
organismes i comunitats autònomes (Catalunya, Castella la
Manxa,…).

- TEMÀTIQUES tractades són molt variades: adaptació
curricular, psicologia de la salut, materials d’acció tutorial, ,
el dol enl’adolescència, etc.

- TEMPORALITZACIÓ: Cada any es realitzen dues
jornades (generalment en novembre i maig)

- ASSISTÈNCIA : pròxima al 100 %



CONCURS DCONCURS DCONCURS DCONCURS D’’’’ELABORACIÓ DE ELABORACIÓ DE ELABORACIÓ DE ELABORACIÓ DE 
MATERIALS DMATERIALS DMATERIALS DMATERIALS D’’’’ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ

DESTINATARIS: orientadors/es de centres vinculats amb
l’UJI (pertanyents a les províncies de Castelló, València,
Alacant, Conca, Terol, Albacete i Tarragona)

TREBALLS: modalitat individual i/o grupal

TEMÀTIQUES: tutoria, presa de decisions, itineraris
acadèmics, sobredotació, competències, valors, etc.)

PREMI
Un únic premi a elegir entre dos opcions :
a) Estada d’una setmana en un departament d’orientació d’un

IES d’una altra província o comunitat.
b) Equipament informàtic, audiovisual i/o bibliogràfic per a l

departament d’orientació per import de 700 euros.

EDICIÓ: 
- Publicació del material guanyador en la col·lecció
Orientació i Tutoria (PQPI, TIC en adolescents, altes
capacitats, …).



JORNADA DE PORTES OBERTES

FINALITAT: Donar a còneixer la universitat i els seus graus

TEMPORALITZACIÓ: periode de gener a març

DESTINATARIS: “futurs universitaris i universitàries”
Estudiantat de 2n batxillerat i últim curs de CFGS
Nº assistents cada any gira al voltant de 3.000
Nº centres participants: 60
Nº orientadors/es i professorat d’IES al voltant de 200.

ASSISTÈNCIA el 100% de centres de la província de castelló
(públics, privats i concertats)
I a més centres de fora

PARTICIPACIÓ UJI
Professorat de l’UJI: més de 50
Estudiantat UJI: més de 20
PAS (USE, SLT, Biblioteca, …): més de 30

GUIA DE PORTES OBERTES



XARRADES ALS CENTRES  D’ENSENYAMENT

FINALITAT: apropar la Universitat Jaume I a l’estudiantat de    
secundària i afavorir la transició cap a la 

universitat.

TEMPORALITZACIÓ: periode de desembre a juny

DESTINATARIS: “futurs universitaris i universitàrie s”
Estudiantat de batxillerat (1r i 2n)
Estudiantat de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)   
Estudiantat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Pares, mares i professorat

IMPARTICIÓ: Professorat universitari I personal tècnic de la USE

SOL·LICITUDS: Centres de la província de Castelló i de fora
(València,Terol,…)

TÈMATIQUES: Xarrades UJI, específiques de graus, d’accés a la universitat, 
PAU, tallers web, …

PRACTICA A L’UJI
Realització de pràctiques dels diferents graus a la mateixa universitat.



Assessorament 
per a l’Accés: Secundària

ATENCIÓ PERSONALITZADA 
en temes referents a l’accés a la universitat desde
l’educació secundària obligatòria (millora de nota de
selectivitat, ponderacions, estructura de la nova PAU,
accés desde FP, etc.)

COL·LECTIUSEstudiantat de secundària
- Estudiantat universitari (vol canviar d’estudis, vol fer un 

altre grau,…)
- Professorat de centres
- Orientadors/es 
- Pares i mares 



WEB TRANSICIÓ SECUNDÀRIA-UNIVERSITAT

http://www.uji.es/infopre/trans/ (web)

-Recull de forma organitzada i en quatre perfils
(estudiantat, orientadors, pares/mares i professorat) tota la
informació que es adient conèixer per a facilitar el pas des
dels estudis secundaris fins a la universitat
-Aspectes a DESTACAR :

MONOGRAFIES DELS GRAUS

TAULES DE PONDERACIONS UJI i resta comunitat

PRESENTACIÓ DE LA PAU

CD DE LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
(simulador, orientacions per a preparar la selectivitat)

FAQ PAU : preguntes i respostes més freqüents

BÚSTIA consultes, queixes i suggeriments



PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA ““““FORMAFORMAFORMAFORMA’’’’TTTT AAAA LLLL’’’’UJIUJIUJIUJI””””

Accions dirigides a aquells estudiants d’ensenyament secundari
d’altres províncies que estan interessats en continuar cursant els
seus estudis a la Universitat Jaume I.

ACCÉS MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYSACCÉS MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYSACCÉS MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYSACCÉS MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS

-Programa de coordinació amb Centres de Formació de Persones
Adultes (CFPA): reunions, seminaris de formació específics,
materials preparació prova, etc.

- Jornada d’Informació-Orientació 

-Pàgina web Accés per a majors de :

25 anys http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/

40 anys http://www.uji.es/CA/infopre/40anys/ 

45 anys http://www.uji.es/CA/infopre/45anys/




