
   

 

   

Aportacions i Conclusions – Dimarts 18 
 

Cal destacar, com aportacions dels ponents, els següents aspectes:  

Programa Integral d’Orientació Universitària 

Josep Lluís Lérida Monsó –  Professor responsable del projecte 

Universitat de Lleida 

• La Universitat de Lleida ha fet un estudi comparatiu amb universitats catalanes, 
espanyoles i estrangeres. La conclusió és que, en general, totes les universitats 
realitzen actuacions d’orientació similar, a excepció d’alguns casos concrets. 

• L’abandonament dels estudis universitaris s’estima en un 40%. Aquesta xifra no és 
real degut a què només es té en compte que l’alumne no és torna a matricular als 
mateixos estudis. A la realitat, el que passa és que els alumnes realitzen un canvi de 
grau, un canvi d’universitat, etc. En realitat, l’abandonament universitari s’estima en 
aproximadament un 8% 

• La Universitat de Lleida vol millorar la interacció amb els centres de secundària a 
l’hora de marcar una línia d’actuació comuna a l’orientació de l’estudiant cap als 
estudis universitaris. 

Programa «TRANSITA» a la Universitat Jaume I 

Beatriz Bonet – Cap del Servei d’Atenció Universitària  

Universitat Jaume I de València 

• A la Comunitat Valenciana cada centre de secundària disposa d’una figura 
d’orientador. 

• El Servei d’Atenció Universitària treballa de forma conjuntada amb els centres de 
secundària al procés d’orientació mitjançant programes específics. Així mateix, es 
fomenta la creació de materials per a l’orientació que comparteixen entre tots els 
centres. 

• El procés d’orientació es duu a terme per als estudiants, docents i pares. 
• Es considera molt important implicar els ex-alumnes a l’orientació als centres de 

secundària, de forma que donin una visió més propera als alumnes pre-universitaris 
sobre què trobaran als estudis universitaris. 

Orientació per als  futurs universitaris 

Patricia Olivé –  Cap del Centre d'Atenció a l'Estudiant  

Universitat Rovira i Virgili 
 

• A la Universitat Rovira i Virgili, l’orientació es veu com un procés que abasta 4 
moments: a secundària, durant els estudis universitaris, just abans de finalitzar els 
estudis universitaris i durant el desenvolupament professional de l’estudiant. 

• Un factor molt important és que l’estudiant estigui predisposat a ser orientat i a ser 
capaç de fer una reflexió sobre on es troba i on vol arribar. 



   

 

   

• L’abandonament no s’ha de veure com un fracàs sinó com una evolució. 
• El llenguatge emprat des de la universitat, a l’hora d’informar, s’ha de revisar per tal de 

fer-lo molt més entenedor i més proper als futurs estudiants. 
• A la universitat Rovira i Virgili els professors comencen a ser conscients de la 

necessitat de fer un apropament cap a la secundària per a la captació d’estudiants. En 
aquest sentit hi ha en marxa el programa FEM RECERCA! que estimula la relació amb 
l’estudiantat i professorat de secundària amb la universitat. 

 

L'orientació educativa, nucli d'aula, d'aprenentatge i d'acompa-

nyament de l'alumne 

Joana Ferrer – Cap del Centre d'Atenció a l'Estudiant  

Departament d’Ensenyament, Servei d’Orientació i Serveis 

educatius 
 

• L’orientació és un procés que s’ha de donar des de primària i ha d’abastar totes les 
etapes formatives. 

• L’èxit s’aconsegueix quan els estudiants tenen les eines adequades per a formar-se al 
llarg de la vida. 

• No s’ha de confondre la informació amb l’orientació. 
• L’orientador ha d’estar acompanyat als centres educatius per tots els estaments 

directius. 
• S’ha d’aconseguir que l’estudiant es consideri part del centre i es consideri integrat en 

ell. Aquesta adhesió afavoreix el procés d’aprenentatge. 
• Els orientadors són peça clau en el procés. 

Conclusions 
 

En síntesi, volem representar les conclusions a partir d’un seguit de paraules que 
resumeixen les idees cabdals que han anat prenent consistència al llarg de tota la sessió. 
Així, parlarem de: 

• ABANDONAMENT: Una de les causes de l’abandonament o fracàs universitari rau 
en uns processos d’orientació deficients i mal administrats. La millora en aquest 
àmbit contribuiria a pal·liar aquest problema. 

• ACOMPANYAMENT: El concepte d’orientació educativa va de la mà del 
d’acompanyament. L’orientació afavoreix un creixement i un projecte vital dels 
estudiants. Els orientadors i el professorat han de fer acompanyament i les 
institucions han de vetllar per tal que aquest sigui efectiu. 

• ADEQUACIÓ: Especialment des de la Universitat, hem d’adequar-nos i adaptar-nos 
a les necessitats dels estudiants abans d’iniciar l’educació superior. Per exemple: la 
terminologia emprada per a la informació i orientació en molts casos és 
inapropiada i no s’entén.  



   

 

   

 

• COL·LABORACIÓ: La Universitat, el Departament d’Ensenyament i els centres de 
secundària i cicles (també els de primària) han de treballar plegats per tal de 
millorar les accions d’orientació envers els estudiants, un cop explorat el concepte 
i quines fites volem aconseguir. Cal establir les vies de col·laboració que calguin 
per tal d’assolir els objectius fixats  

• DESDRAMATITZACIÓ: Una bona orientació s’ha de poder fer serenament, sense 
entendre-la com un ‘ara o mai’. Serà més productiva tant per l’orientador com per 
l’estudiant. 

• INFORMACIÓ: Cal distingir entre informació i orientació. Ambdues són necessàries 
i complementàries però mai una pot anar sense l’altra. Massa sovint s’han confós 
els conceptes, amb el resultat d’haver prioritzat la informació, en detriment d’una 
orientació real. 

• INTERACCIÓ: És imprescindible una relació i una interacció intensa entre tots els 
nivells educatius: primària + secundària + universitat. No poden seguir actuant 
com a compartiments estancs. Cal establir les vies adequades per una relació 
intensa i eficaç. 

• MILLORA: Cal millorar, en tots els nivells educatius, els diversos processos 
d’orientació, informació i atenció a l’estudiantat, entenent-los com un tot que té 
diferents fases i aplicacions, però sempre amb una gran interrelació. 

• PARTICIPACIÓ: L’estudiant ha de participar en l’orientació com a protagonista-
destinatari però també com a protagonista-orientador. Les figures dels ‘mentors’ 
així com la tasca dels consells d’estudiants universitaris prenen aquí un paper molt 
rellevant. 

• PLANIFICACIÓ: Cal planificar l’orientació per tal de saber-la iniciar en els moments 
oportuns i continuar-la adequadament. Només així aquesta podrà ser eficaç.  

• PROCÉS: L’orientació no és una acció puntual o que comença i acaba en un breu 
espai de temps. L’orientació és un procés que ha de durar molts anys i que s’ha 
d’enfocar de forma holística, ja que aplega molts vessants que cal tenir en compte. 

 

Com a idea final:  

Totes aquestes idees pivoten sobre un mateix eix: estudiants motivats i professionals ben 
preparats. Aquesta és la fita per la qual cal treballar mancomunadament.  
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