
   

 

   

Aportacions i Conclusions – Divendres 21 
 

Cal destacar com aportacions dels ponents els següents aspectes:  

La integració extra-acadèmica. Més enllà de les aules 
Maria Bargalló – Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària 

Universitat Rovira i Virgili 

• S’ha de diferenciar entre estudiants de primer any i de nou ingrés. Els primers són 

aquells que arriben a la universitat per primera vegada, mentre que els últims poden 

provenir d’altres experiències universitàries i accedir a d’altres estudis (grau, màster, 

doctorat). 

• Caldria tenir una identificació definida de la tipologia d’estudiants que entren a la 

universitat (procedència, cultura, etc.) 

• S’ha d’aconseguir una integració social i institucional que permeti el sentiment de 

pertinença a la universitat. 

• El sistema de mentories s’ha mostrat eficaç. 

• Cal millorar la informació cap a les famílies dels estudiants. 

• És molt complicat mesurar el nivell d’integració dels estudiants. 

La integració acadèmica dels estudiants 
Fernando Zulaica – Vicerrector de Estudiantes 

 Universidad de Zaragoza 

• Es necessària una millor coordinació a les activitats/accions que es realitzen. 

• Seria interessant que a primer curs es fes una breu introducció en temes de recerca. 

• Els estudiants s’han de sentir satisfets del que fan a la universitat per a una millor 

integració i evitar l’abandonament. 

• És important fer un procés d’autocrítica per part de la universitat per a determinar 

que és el que no s’està fent bé. 

• És important conèixer la opinió dels estudiants. 

• El sistema actual d’avaluació continuada s’ha convertit en un aprenentatge superficial 

de les assignatures. 

• L’avaluació per competències ha de ser motivació per a l’alumne. 

• El professor no té les eines adequades per a la tutorització. 

• El sentiment de pertinença a la universitat s’aconsegueix oferint un alt nivell formatiu. 



   

 

   

Observatori de l’Estudiant com a eina d’integració i participació 
dels universitaris 
Àngels Alegre – Directora de l’Observatori de l’Estudiant  

 Universitat de Barcelona 

• La Universitat de Barcelona ha realitzat estudis sobre les condicions de vida i d’estudi. 

• S’ha creat una xarxa d’estudiants de grau amb suport tècnic d’estudiants de tercer 

cicle. 

• Les polítiques d’estudiantat es reformularan en funció dels resultats de l’observatori. 

• L’observatori està format per diferents grups de treball que tracten diferents temes.  

Programa NÈSTOR d’orientació i tutoria universitària de la UdL 
Xavier Pelegrí – Adjunt al vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació 

Contínua de la UdL 
 

• El Programa NÈSTOR integra no solament les tutories (com feia l’anterior programa 
PAT) sinó també l’acollida i els tallers. En aquest sentit pretén ser més integral. 

• Pretén donar suport a l’estudiantat en el seu procés de formació integral, a través de 
l’orientació personal, acadèmica i professional. 

• Com a interlocutor de l’estructura organitzativa i de coordinació es compta amb els 
Consell de l’estudiantat  de cada centre i de la UdL. 

• L’acollida consisteix en una o dues jornades de presentació dels serveis de la UdL i del 
entorn i del programa d’estudis que cursarà l’estudiant. 

• Les tutories passen a ser voluntàries per l’alumnat i no tenen un contingut pautat sinó 
en funció de la demanda. A més s’amplien a tota la permanència a la UdL. 

• Els tutors són referents per als alumnes i, si no poden resoldre alguna de les seves 
consultes, han de derivar-los als serveis oportuns. 

• Els tallers són activitats formatives de caràcter voluntari sobre aspectes genèrics però 
que els són importants com a universitaris o en el posterior exercici professional. 

• Els poden proposar tant l’estudiantat com els tutors i es demana abans de realitzar-los 
el compromís d’assistència dels alumnes.  

• Els reptes que ara ens plantegem és com convé avaluar el programa, especialment 
l’eficàcia de les tutories, així com la formació del tutors i l’eventual incorporació 
d’alumnes mentors.  

Conclusions 
 

També aquí volem ser sintètics i representar les conclusions a partir d’un seguit de 

paraules que resumeixen les idees cabdals que s’han debatut al llarg de la segona sessió. 

Per tant, cal parlar de: 

• AUTOCRÍTICA: És molt important que els responsables polítics i de la gestió 



   

 

   

universitària així com el professorat facin autocrítica per tal de determinar on no 

s’estan fent les coses com cal en aquests àmbits que afecten als estudiants, 

especialment, per tot el que fa a l’orientació, l’atenció i la integració dels estudiants 

a la universitat. 

• COL·LABORACIÓ: El treball compartit amb els consells, associacions i xarxes 

diverses d’estudiants és la clau per enfortir i millorar els processos d’orientació a 

l’estudiantat i aconseguir la participació desitjada. 

• COORDINACIÓ: Cal apostar decididament per una coordinació real dels serveis i de 

les iniciatives vàries en temes d’orientació i integració que es porten a cap a la 

universitat. 

• EMPATIA: El professorat i els gestors universitaris han de ser capaços de posar-se 

en el lloc dels estudiants per tal de copsar la realitat amb els seus ulls. La 

perspectiva única del professorat no servirà per avançar en l’orientació.  

• INSTRUMENTS: Cal crear instruments que permetin a les universitats 

desenvolupar les polítiques adients en l’àmbit de l’atenció, des de punts de vista 

diversos, a l’estudiantat. Els ‘Observatoris’, ‘Programes de Tutoria’, etc. són eines 

valuoses per a aconseguir aquests objectius. 

• MOTIVACIÓ: S’observa una clara manca de motivació i participació en els 

estudiants envers iniciatives universitàries diverses, fins i tot relacionades amb els 

programes d’orientació i tutoria. Cal despertar aquesta motivació i impulsar la 

participació estudiantil. 

• PERTINENÇA: Cal esmerçar esforços per tal d’incentivar el sentiment de 

pertinença dels estudiants a les universitats on s’han format. A diferència d’altres 

cultures nacionals i universitàries, al nostre país es pateix una manca important 

d’aquest sentiment.  

• PREVISIÓ: Cal preparar als estudiants no solament en funció de sortides 

professionals concretes sinó per a estar en disposició d’adaptar-se al canviant món 

actual. 

• TIPOLOGIA ESTUDIANTIL: Cal aprofundir en el concepte d’estudiant de nou 

ingrés, diferenciant-lo del d’estudiant de primer any  i, alhora, cal reconèixer els 

diversos perfils de l’estudiantat. Cal atendre a aquesta diversitat per obtenir 

resultats adequats. 
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