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NOU INGRÉS



• Estudiants universitaris de nou ingrés / estudiants de primer
any

• European First Year Experiencie (EFYE): http://www.efye.eu/

• Diverses tendències a les universitats europees (Sanz Oro
(2005)):

– Universitats angleses: més interès per fomentar el
desenvolupament personal dels estudiants

– Universitats germàniques: tradició relacionada amb el
coneixement i la recerca

– Universitats del sistema francès: més èmfasi en el
desenvolupament professional

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 

NOU INGRÉS



• La incorporació a la universitat suposa un 
procés de creixement personal i de superació 
d’un conjunt d’obstacles.

• L’estudiant demostra la seva capacitat per 
adaptar-se a nous contextos. 

• Aquest procés comporta riscos donat que la 
incorporació suposa el pas d’una situació que 
es domina a una altra en la qual hi ha força 
incertesa i molts estereotips .

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE 

NOU INGRÉS



• OBJECTIU: 
Conèixer als 
nostres 
estudiants 

(Sanz Oro (2005))

PERFIL DELS ESTUDIANTS DE 

NOU INGRÉS



• La diversitat en la composició dels nostres estudiants 
universitaris ha canviat substancialment els darrers 30 anys.

• Tipus de perfils (¿Universidad sin clases? Condiciones de vida 
de los estudiantes universitarios en (Eurostudent IV)):

– En funció del tipus d’ estudi en el qual ingressa: grau, màster o 
doctorat

– En funció del seu lloc de procedència: locals, nacionals  i 
internacionals

– En funció de la seva formació preuniversitària: estudiant de 
secundària, estudiant que ja ha realitzat estudis universitaris, 
….

– En funció de  les seves característiques sociodemogràfiques: 
edat, procedència social, sexe, estatus migratori, situació 
familiar, …

– En funció de la seva dedicació a l’estudi: estudiant a temps 
complet, a temps parcial, …

• Publicació dels perfiles anuals dels estudiants per part de la 
universitat.

PERFIL DELS ESTUDIANTS DE 

NOU INGRÉS



• Models d’estudiants (El oficio de estudiar en la 
Universidad: compromisos flexibles):

– Estudiants vinculats a l’èxit: rol clàssic d’estudiant 
diligent i disciplinat

– Estudiants vinculats a pràctiques de salvació 
educativa: instrumentalitza al màxim la institució 
universitària; segueix estratègies vinculades a 
models de pragmatisme i efectivitat respecte als  
resultats acadèmics

– Estudiants de vinculació miscel·lània: 
• Estudiants que dediquen més temps als estudis que al treball

• Estudiants que dediquen més temps al treball que als estudis

PERFIL DELS ESTUDIANTS DE 

NOU INGRÉS



• OBJECTIU: Diversificar les 
actuacions tenint en 
compte els diversos 
perfils dels estudiants de 
nou ingrés

ACCIONS D’ INTEGRACIÓ EXTRA-

ACADÈMICA PER ESTUDIANTS DE 

NOU INGRÉS



• Accions que afavoreixen la integració social i 
institucional (Cabrera et alii (2006)):

– Activitats d’acollida (jornades d’acollida o de benvinguda, 
materials dirigits específicament a aquests estudiants amb 
diversos perfils en formats variats)

– Serveis facilitadors de la vida de l’estudiant universitari 
(habitatge, atenció psicopedagògica, borsa de treball, 
avantatges en transport, idiomes,…)

– Serveis d’extensió universitària (esports, activitats 
culturals, …)

– Serveis o recursos destinats a facilitar la participació dels 
estudiants (oficina de l’estudiant, delegació d’estudiants, 
espais per associacions,…)

ACCIONS D’ INTEGRACIÓ EXTRA-

ACADÈMICA PER ESTUDIANTS DE 

NOU INGRÉS



• OBJECTIU: Fomentar la 
integració social i 
institucional, i el 
sentiment de 
pertinença

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• Entre las causes de l’abandonament 
(Cabrera (2006), Estudi AQU (2010)):

– Dificultats socials i personals per adequar-se a 
l’entorn universitari i a un nou estil de vida

– Dificultats per trobar nous amics a la universitat

– Dificultats logístiques (allotjament, desplaçament) 

– Problemes personals o familiars que motiven un 
abandonament dels estudis per altres prioritats i 
oportunitats. 

IMPORTÀNCIA DE LA 

INTEGRACIÓ MÉS ENLLÀ DE LES

AULES



• Mantenir  i diversificar les actuacions d’acollida 
institucional i acadèmica pels estudiants de nou 
ingrés

• Intensificar la diversificació de modalitats 
tutorials:

– entre iguals (estudiants assessors que comparteixen experiències, 
informació, etc.); 

– personalitzada (per resoldre qualsevol tipus de dubte a partir de la 
relació directa estudiant-professor); 

– virtual (com a complement d’altres modalitats, per l’autoformació, 
etc.); 

– per estudiants amb dificultats d’aprenentatge (per oferir ajuda i 
suport  als estudiants que necessiten ajuda específica), 

– sessions puntuals de tècniques d’estudi, de preparació de proves, etc. 

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• Crear comunitats i xarxes socials que potenciïn les relacions 
i la comunicació entre els estudiants. 

• Millorar els sistemes d’informació per les famílies, de 
manera que es reforci la seva importància durant la 
incorporació dels estudiants a l’entorn universitari

• Crear una agenda cultural i social al campus universitari (a 
ser possible, amb activitats dirigides específicament a 
estudiants de nou ingrés per ajudar, per exemple, a formar 
grups de treball)

• Potenciar la formació d’associacions d’estudiants amb 
capacitat de decisió i participació a la vida social, cultural i 
política de la universitat (per exemple, equips esportius, 
formacions musicals, agrupacions teatrals, consells 
d’estudiants)

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• Proporcionar suport personal i social per facilitar la 
integració dels nous estudiants a la comunitat 
universitària

• Garantir que tots els serveis que s’ofereixen a 
l’estudiant (des dels personals fins els financers) es 
trobin operatius i accessibles

• Coordinar els diversos serveis per obtenir resultats més 
positius i efectius

• Proporcionar als estudiants informacions i vies de 
comunicació clares sobre els objectius, els valors, les 
polítiques i els procediments dels campus

• Potenciar els estudis sobre l’experiència universitària al 
marge de les aules. 

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• L’estudi UPM (2011) sobre abandonament indica 
dos factors significatius pels estudiants que 
segueixen 

– La dedicació i l’esforç personal (compromís i  
expectatives)

– La percepció de l’acollida externa (acompanyament 
i comunitat):

• Sentiment d’acompanyament (acollida i integració, relació amb 
els professors, trobar l’ajuda necessària davant  les dificultats, 
tenir informació suficient, respecte pels drets como a estudiant)

• Sentiment de comunitat (trobar nous companys, participar 
activament en els treballs de grup, participar en activitats 
extraacadèmiques, estudiar amb  companys, clima de 
participació a classe)

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• “Formally student services are non-academic, that 
is they are not directly engaged in teaching and 
learning, but they nonetheless engage in a variety 
of activities related to student success. Such 
services are often referred to as “co-curricular” 
reflective of their important relationship to 
academic success”. 

(p. 21, Ch. M. Cook, “Orienting Students to University Life and Enhancing 
their Engagement with Learning: Lessons from the US Experience”, a La 
tutoría y los nuevos modos de aprendizaje en la universidad)

IMPORTÀNCIA DE LA INTEGRACIÓ 

MÉS ENLLÀ DE LES AULES



• OBJECTIU: Obtenir 
dades que avaluïn les 
actuacions d’integració 
extra-acadèmica 

COM MESURAR LA INTEGRACIÓ 

EXTRA-ACADÈMICA DELS 

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS



• Passos del procés de valoració de la integració extra-acadèmica:
– Definir el problema
– Determinar el propòsit de l’estudi
– Determinar on es vol aconseguir la informació que necessitem
– Determinar els mètodes millors per la valoració
– Determinar a qui es vol analitzar
– Determinar quines dades es recolliran
– Determinar quins instruments s’utilitzaran
– Determinar qui recopilarà les dades
– Determinar com s’analitzaran les dades
– Determinar les implicacions de l’anàlisi per a la política i la pràctica 

institucional
– Informar de manera efectiva sobre els resultats

Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Barefoot, B. O. (Eds.). (2005). Challenging and supporting the first-
year student. San Francisco: Jossey-Bass.

COM MESURAR LA INTEGRACIÓ 

EXTRA-ACADÈMICA DELS 

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS



• Instruments de valoració quantitatius:
– Dades relacionades amb  l’activitat prèvia

– Estudis realitzats al final del primer any

– Instruments de valoració de les necessitats dels estudiants

– Instruments de satisfacció dels estudiants

– Estudis de programes, unitats i serveis específics

– Estudis de grups d’estudiants específics

• Instruments de valoració qualitatius:

– Grups focals

– Portfolis

– “Mistery shoppers”

– “One-Minute Papers”

– Camps d’observació

COM MESURAR LA INTEGRACIÓ 

EXTRA-ACADÈMICA DELS 

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS



• Distingir els indicadors d’entrada respecte als 
indicadors de trajectòria. 

• Als d’entrada:
– Elements que defineixen els perfils dels estudiants de nou ingrés; 

– indicadors del ‘background’ acadèmic previ, 

– dades relacionades amb les accions prèvies de suport rebudes, 

– dades del context sociocultural de l’estudiant. 

• Als de trajectòria:
– dades d’integració acadèmica (habilitats de gestió de l’estudi 

personal, satisfacció  amb la institució, interacció amb el 
professorat), 

– dades d’integració social que precisen el nivell d’interacció amb els 
seus companys i la satisfacció d’aquesta relació. 

COMO MESURAR LA INTEGRACIÓ 

EXTRA-ACADÈMICA DELS 

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS



• Necessitat de definir els perfils dels 
estudiants universitaris tant pel que fa 
als de grau com als de postgrau per tal 
de

i) ajustar les activitats que es 
realitzen; 

ii) diversificar el tipus d’estudiants 
que es  tenen en compte.

• Valoració positiva de les activitats extra-
acadèmiques per la integració de 
l’estudiant de nou ingrés.

• Necessitat de realitzar estudis que 
valorin les activitats d’integració extra-
acadèmica que es realitzen a les 
universitats.

• Anàlisi de bones pràctiques a les 
universitats que han desenvolupat de 
manera significativa aquestes activitats.

CONCLUSIONS



Student success [at 
university] is largely 

determined by student 
experiences during the 

first year.
Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Barefoot, B. O. (Eds.). (2005). Challenging and 
supporting the first-year student. San Francisco: Jossey-Bass.
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