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A l’any 2008, adscrit al vicerectorat de Política Acadèmica i Convergència
Europea, es va fer una primera definició del que havia de ser l’Observatori
de l’Estudiant.

El disseny de l’observatori el preveia com un servei als centres, als
departaments i als estudiants amb els següents eixos de treball:

• Analitzar i publicar informes sobre la trajectòria global dels estudiants:
(i) transició secundària-universitat

(ii)l’estudiant mentre cursa una titulació: tutories, rendiment acadèmic,
absentisme, serveis d’atenció a l’estudiant, beques, etc.

(iii) l’estudiant una vegada ha finalitzat la seva carrera: inserció laboral,
formació continuada (màsters, doctorat, etc.).

• Fer d’enllaç amb els Plans d’Acció Tutorial dels centres, recolzant la tasca
dels tutors.
• Recollir informació sobre les incidències i les opinions dels estudiants.
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Redefinició i disseny (2012)

Definició

L’Observatori de l’Estudiant de la Universitat de Barcelona, té com a finalitat
promoure i fer estudis en l’àmbit de la vida universitària dels estudiants, que
permetin millorar les polítiques adreçades a aquest col·lectiu. Els estudiants
tenen un paper central com a motor d’idees i en l’elaboració d’estudis del
seu propi àmbit.

És una estructura organitzativa adscrita al vicerectorat d’Estudiants i Política

Lingüística.
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Objectius
Fer estudis periòdics i sistemàtics sobre les condicions de vida i d’estudis,

participació i perfils dels estudiants de la Universitat de Barcelona, per tal de
conèixer les seves necessitats i suggeriments i a partir d’aquests dissenyar
polítiques universitàries.

Comptar amb la participació activa dels estudiants i dels especialistes de la
pròpia universitat, així com d’altres personalitats de reconegut prestigi en
aquesta àrea.

Recollir els estudis ja realitzats com els que s'iniciïn a partir d’ara. Aquests
estudis han de ser elaborats amb autonomia i independència de forma que
s’asseguri les dades obtingudes i les conclusions que s’obtinguin.

Vetllar per a mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es generi
al voltant d’aquest tema de la Universitat de Barcelona i del sistema
universitari català, espanyol i europeu.

Secció 

d’Estudis

Coordinació i 

dipòsit d’estudis 

propis de la UB 

o d’altres
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Cultura de l’observatori

Un dels principals objectius en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES) es avançar cap a 
una educació superior més equitativa i inclusiva, enteses des d’una perspectiva integral relativa tant a 
l’accés com a la trajectòria i els resultats.

Conèixer els perfils, les característiques i les condicions dels estudiants és imprescindible per a fer
avanços en aquest sentit. Les conferències ministerials de Bergen (2005), Londres (2007), Lovaina (2009),
Budapest (2010) i Bucarest (2012) emfatitzen aquesta qüestió.

L’Observatori de l’Estudiant pretén ser una eina de participació que actuï responent a les necessitats

socials i promovent els principis de solidaritat, inclusivitat, excel·lència i equitat. L’Observatori
s'emmarca en el compromís de la UB amb la responsabilitat social i el desenvolupament equilibrat i

sostenible.

Els tres eixos estratègics de l’Observatori

La Participació

La Dimensió Social

L’Ocupabilitat
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Línia estratègica 1: La participació

La participació de l’estudiant esdevé la part central de l’EEES. A l’Estatut de
l’Estudiant Universitari (EEU) es diu explícitament que “la Conferencia Ministerial

de Berlin (2003) reconeix expressament el paper del alumnat en la gestió pública de

l’educació superior”. Així mateix, diu que “l’EEES destaca la dimensió de l’estudiant com

a subjecte actiu del procés formatiu”.

L’EEU impulsa un nou model de participació dels estudiants en tots els àmbits

de la vida universitària: social, política, estratègica, associativa, cultural, en els
processos de qualitat, de cooperació, voluntariat, etc

L’Observatori com a eina de participació dels estudiants a través de:

� La Xarxa d’Estudiants de Grau: Grups de Treball i Comissió Permanent
� El Suport Tècnic d’Estudis: Estudiants de Màster i Doctorat
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La dimensió social és part integrant de l'EEES, quan diu que: “L'educació superior ha de jugar

un paper essencial en la promoció de la cohesió social, en la reducció de les desigualtats i en

l'elevació del nivell del coneixement, habilitats i competències en el centre de la societat. Tanmateix,

les polítiques d'educació superior han de posar l'accent en maximitzar el potencial de les persones en

quan el seu desenvolupament personal i la seva contribució a una societat sostenible, democràtica i

basada en el coneixement”.

Els diferents tractats que el conformen:
Bergen (2005)             London (2007)       Leuven (2009)
Budapest (2010)         Bucarest (2012)

L’Observatori com a: 

�Eina de seguiment del desenvolupament de la dimensió social a l’àmbit dels 
estudiants
�Compromis amb la qualitat i equitat educatives

Línia estratègica 2: La dimensió social
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Línia estratègica 3: La inserció social i laboral

La millora de l’ocupabilitat dels universitaris s’ha convertit en un dels grans

reptes de les institucions educatives. I al costat d’aquesta qüestió, ha adquirit
una importància creixent l’atenció que cal parar a les les expectatives dels

estudiants, les quals cal tenir en compte per millorar la qualitat i la satisfacció
amb el servei que reben.

L’Observatori com a eina per facilitar i impulsar:

� La transició al mercat laboral

� L’ocupabilitat, l'emprenedoria, l'emprenedoria social i l’autocopació

� El desenvolupament professional i la formació al llarg de la vida
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• Orientació

• Transicions I accés a l`Educació Superior

• Característiques  demogràfiques

• Rutes de accés

• Condiciones socioeconòmiques 

• Orientació

• Transicions I accés a l`Educació Superior

• Característiques  demogràfiques

• Rutes de accés

• Condiciones socioeconòmiques 

ACCESS

• PLANS D’ ACCIÓ TUTORIAL, programes d’orientació 

• TEMES SOCIOECONÒMICS: Renda, taxes, preus  públics de matrícula,  ingressos i despeses, 
beques,  ajuts, etc

• ALLOTJAMENT : Col·legis Majors,  residències, pisos, amb  la família, parella, sol, amb 
companys,  etc.

• DEDICACIÓ ALS ESTUDIS:  temps complet i parcial, treball i permanència. 

• DIVERSITAT i interculturalitat

• IGUALTAT

• DISCAPACITAT i altres necessitats educatives especials.

• RENDIMIENT  ACADÉMIC:  Èxit, canvi d’ estudis, fracàs, absentisme i abandonament.  

• MOBILITAT

• SALUT i HABITS SALUDABLES: Esport, sostenibilitat, benestar, etc

• INFORMACIÓ  i  COMUNICACIÓ

• PLANS D’ ACCIÓ TUTORIAL, programes d’orientació 

• TEMES SOCIOECONÒMICS: Renda, taxes, preus  públics de matrícula,  ingressos i despeses, 
beques,  ajuts, etc

• ALLOTJAMENT : Col·legis Majors,  residències, pisos, amb  la família, parella, sol, amb 
companys,  etc.

• DEDICACIÓ ALS ESTUDIS:  temps complet i parcial, treball i permanència. 

• DIVERSITAT i interculturalitat

• IGUALTAT

• DISCAPACITAT i altres necessitats educatives especials.

• RENDIMIENT  ACADÉMIC:  Èxit, canvi d’ estudis, fracàs, absentisme i abandonament.  

• MOBILITAT

• SALUT i HABITS SALUDABLES: Esport, sostenibilitat, benestar, etc

• INFORMACIÓ  i  COMUNICACIÓ

CONDICIONS DE VIDA Y ESTUDIS 

Temes objecte d’estudi
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• Política, associativa, social, estratègica , cultural, etc

• Acadèmica i en processos de qualitat, 

• Cooperació i voluntariat, 

• Política, associativa, social, estratègica , cultural, etc

• Acadèmica i en processos de qualitat, 

• Cooperació i voluntariat, 

PARTICIPACIÓ

• Orientació Professional

• Practiques acadèmiques externes

• Ocupabilitat, emprenedoria , emprenedoria social i autocupació.

• Dades socioeconòmics, tendències, etc

• Transició al mercat laboral: Inserció i desenvolupament professional

• Orientació Professional

• Practiques acadèmiques externes

• Ocupabilitat, emprenedoria , emprenedoria social i autocupació.

• Dades socioeconòmics, tendències, etc

• Transició al mercat laboral: Inserció i desenvolupament professional

INSERCIÓ  SOCIAL I LABORAL
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OBSERVATORI DE 
L’ESTUDIANT

Repositori
documentació 

Generador de 
documentació

Visualitzador 
de professors i 

grups de 
recerca

Facilitador de 
sinèrgies entre 

professors i 
grups

Visualitzador 
de Serveis UB a 

l’estudiant

Recull de Bones 
pràctiques

Activitats de 
formació, 

comunicació i 
difusió
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Eina de 
participació 

dels estudiants

Eina de 
visualització de 
la recerca, els 

serveis i les 
bones 

pràctiques
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Organigrama

VREIPL

Xarxa d’Estudiants

(grau, llicenciatura, 
diplomatura)

Comissió Permanent 
de la Xarxa de l’OE

Altres Agents 
interessats

Univ. Experiència

Col·legis Majors,

Consell de l’alumnat

associacions, 

Alumni UB

Etc.
Suport Tècnic

(màster, doctorat)

Consell Assessor 

Comitè Tècnic

Direcció

Suport a la direcció
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Cronograma 

El cronograma temptatiu que es presenta a continuació recull a grans trets algunes de les accions a du a terme. 
La majoria de les quals hauran de ser realitzades amb periodicitat semestral o anual. 

Tasques úniques

�Creació de l’observatori,  

�Nomenament i constitució de:

� Xarxa d’estudiants,

� Suport tècnic d’estudis 

� Permanent de la xarxa d’estudiants 

� Consell assessor 

� Comitè tècnic

� Creació i disseny del web

�Establiment  de protocols  de coordinació amb les diferents unitats  internes i externes per tal d’articular 
els diagrames del flux d’informació .

� Presentació pública 
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Tasques periòdiques

� Reunions amb els estudiants de la xarxa i la permanent de la xarxa.

�Activitats dels estudiants de la xarxa al seu centre 

� Reunions consell assessor

� Reunions comitè tècnic

� Manteniment del web. 

�Cerca d’informes i estudis d’experts interns i externs. 

� Disseny i realització d’enquestes específiques a l’alumnat de la UB, i l’elaboració 
dels estudis que se’n derivin.

� Informes periòdics a òrgans de govern

� Realització d’informe anual de l’activitat de l’observatori

� Cerca de finançament 



Cronograma posta marxa

Mes /Activitat Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre

Inici Projecte

Xarxa d’estudiants

Permanent Xarxa 

Creació  i 
presentació  WEB

Suport tècnic 
d’estudis

Consell Assessor

Comitè Tècnic

Protocols de flux de 
la informació

Presentació 
Observatori de 
l’estudiant
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Mes 
/Activitat Set. Oct. Nov. Des. Gener Febrer Marc Abril Maig Juny Juliol Agost

Reunió 
Xarxa

Reunió 
Permanent 
Xarxa

Suport 
tècnic 
d’estudis

Reunió 
Consell 
Assessor

Reunió 
Comitè 
tècnic

Informes 
periòdics a 
òrgans de 
govern

Informe 
anual

Previsió de cronograma execució
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POSITIUS

Per assolir els objectius

POSITIUS

Per assolir els objectius

NEGATIUS

Per assolir els objectius

NEGATIUS

Per assolir els objectius
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Paternalisme

Pasotisme

Conciliació vida acadèmica 

i extraacadèmica

Manca de reconeixement: 

Manca d’identificació entre 

representant i representat

Voluntat de les parts 

d’establir noves estratègies

Canvi cap una cultura 

participativa

Estructura organitzativa i 

vies obertes 

Marc legal: RD del l’estatut 

de l’estudiant universitari.

Establiment d’espai de 

trobada. CEUCAT, CEUNE

No fer res

Trencar els ponts de diàleg

L‘Observatori de 
l’Estudiant com
a nova eina de 
participació i 
comunicació
ANÀLISI DAFO



Participació: anàlisi de la situació
Segons Richard Merhi, UJI (juny 2011), en el seu treball Las claves de la
participación estudiantil en la Universidad Española, participar és prendre part

activa d’algun fet o decisió. Les premisses per a la participació són :
Voler participar en un fet concret
Saber com participar
Utilitat de la participació per un mateix.

Però s’ha de definir en quin

entorn estem parlant de

participació. Normalment

l’estudiant participar en

activitats acadèmiques i en

activitats extracadèmiques,

entre les què es poden

incloure activitats culturals,

esportives, d’oci, religioses i

polítiques, entre d’altres.



Pla de participació de l’estudiantat a la vida universitària

IMPLICACIÓ. � formar part de la universitat de forma proactiva, això vol dir dedicar-hi
temps i energia, així com tenir sentiment de pertinença.

MOTIVACIÓ fa referència a
preferències, manifestes o
encobertes, de l’alumnat. Les
enquestes i estudis realitzats
indiquen que la majoria dels
estudiants tenen com a
principal motivació la
finalització amb èxit dels seus
estudis.

(IN)FORMACIÓ: el grau de
informació-formació que
l’estudiantat té respecte de
quines són les possibilitats
de participació.

PERCEPCIÓ PERSONAL
DE LA REPERCUSIÓ DE
LA PARTICIPACIÓ: es el
grau de utilitat de la
seva participació per
aconseguir les seves
motivacions.

REPERCUSSIÓ 
PERCEBUDA

REPERCUSSIÓ 
PERCEBUDA

MOTIVACIÓMOTIVACIÓ

(IN)FORMACIÓ(IN)FORMACIÓ
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Llistat 
preocupacions

Estudi del 
tema

Cerca de 
soluciones

Proposta de 
noves 

polítiques 
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Xarxa d’estudiants de l’Observatori de l’Estudiant (estudiants de grau)

66 estudiants: un estudiant membre del cadascun dels consells d’estudi:

Triat entre els membres del Consell d’Estudis i a proposta del Cap d’estudis.

Reconeixement de fins un màxim de 6 ECTS per activitats de participació:

Possibilitats de dedicació:                150 h en 2 anys =  75 h /any = 37,5 h /semestre= 2,67h/setmana

Comissió Permanent de la Xarxa  d’estudiants de l’Observatori

Suport tècnic d’estudis: a través d’estudiants de màster en pràctiques acadèmiques externes o 

TFM i estudiants de doctorat
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Dedicació 2,5 hores setmana

Criteri 1

• Horari

• Mati/tarda, dia setmanal prefixat

Criteri 2

• Temàtiques a tractar

• Fer una priorització de l’1 al 3

Criteri 3

• Presencial

• Treball en el campus virtual

Criteri 4 

• Elecció de portaveu: Representant en la 
permanent
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OBSERVATORI DE 
L’ESTUDIANT

GT1 

Temes 
socioeconòmics 

GT2 

Rendiment 
Acadèmic

GT3

Salut i Hàbits 
Saludables 

GT4

Participació 
Política

GT5

Ocupabilitat i 
Emprenedoria

GT6

Inserció Social i 
Laboral

GT6

Informació i 
Comunicació 



•Els membres de cada grup són convidats a triar els temes que considerin
rellevants per al futur i participar en els diàlegs que es proposin.

•El primer pas és el diàleg o sigui s’han d’intercanviar visions, opinions sobre el
tema proposat, sense el compromís d'arribar a acords ni decisions.

•Mentre els temes no es donin per tancats restaran disponibles només pels
membres del grup.

•Cada participant elegeix un grup en funció de l’horari de disponibilitat
i dins de cada grup es prioritzen els possibles temes als quals vol
participar.

•Al finalitzar cada un dels temes, el seu promotor es responsabilitza de
fer un resum dels continguts tractats, que posarà a disposició de la
permanent de la xarxa i de la resta de participants via web i/o en una
sessió plenària



Segons criteri de màxima diversitat de visions, 
s’ha de materialitzar  línies estratègiques 
orientadores de les possibles accions a dur a 
terme posteriorment

�Partint de les diferències es busquen punts
que es comparteixen com a base per a
l'elaboració d’accions conjuntes posteriors.

�Totes les aportacions han de ser tingudes en
compte i han de ser considerades i explorades.

�Tota la informació produïda és pública i està
a disposició de tots els participants.

�La construcció conjunta de la imatge de futur
permet que aquesta serveixi com una base que
dóna suport i orienta la planificació posterior.
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Beques i Ajuts a l’Estudiant 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
Gabinet de Projectes Estratègics Institucionals,
Servei d’Atenció a l’Estudiant  (SAE),
Servei de Mobilitat i Programes Internacionals
Servei de Planificació Acadèmicodocent,
Servei de Planificació i Anàlisi, 
Servei de Qualitat Academicodocent,
Serveis Lingüístics,
Solidaritat UB,
Unitat de Control Intern i Responsabilitat Social, 
Unitat de Recerca i Innovació del CRAI
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Professorat

(recerca)

Personal 
d’administració i 

serveis

(suport, bones
pràctiques)

Estudiants

(participació)

Comitè 
Tècnic

Prestació de serveis 
adreçats als 
estudiants

Serveis que elaboren 
eines d’utilitat per 

establir  mecanismes 
de funcionament, 

dades i estudis 
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Fer arribar: 

Aportacions 
significatives

Processos de 
millora

Bones pràctiques

Aportar: 

BBDD

Estudis propis

Experiència

Participar en 
formació:

Explicant  les 
funcions  

pròpies del 
Servei

Assessorant 
sobre la 

viabilitat de les 
propostes dels 

estudiants
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Dr. Benito Echeverria i Dra. Pilar Figuera
(Dept. Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació) 

Dr. Màrius Rubiralta
(Dept. Farmacologia i Química Terapèutica)

Dra. Mercè Gracenea
(Dept. Microbiologia i Parasitologia Sanitàries)

Dra. Lidia Daza i Dr. Salvador Carrasco
(Dept. Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)

Dr. Joan Guardia
(Dept. Metodologia de les Ciències del Comportament)

Sra. Helena Gaya
(Directora del Gabinet de Comunicació)
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Professorat

(recerca)

Estudiants

(participació)

Personal 
d’administració i 

serveis

(suport, bones 
pràctiques)

Consell 
Assessor

Persones 
expertes
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Col·laboració 
en els 

informes de 
l’Observatori

Participació

Sessions 
adreçades a 

estudiants 
sobre temes 

específics

Formació

Ordenació 
dels estudis

Directrius 

Viabilitat

Idees 

Assessorament
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• Informació, Orientació i Suport a l’Estudiant: Acció Tutorial a la UB (Consell
de Govern de 5 de juliol de 2007)

• Dades pàgina web de l’Observatori de l’Estudiant:
� Indicadors VERIFICA: Taxa de graduació, taxa d’ abandonament i y taxa d’eficiència.
� Abandonament ensenyaments de primer i segon cicle.

• Articles inicials per a l' iniciació del debat d’idees:
� Variables que influeixen en el rendiment acadèmic en la universitat
� Estudio del abandonament en las universitats públiques catalanes.
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Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Reflexionar sobre les següents consideracions

Alumne que participa, manté bones relacions  amb alumnes i professors i  no té 
pressions econòmiques per a seguir estudiant, té un major rendiment que un alumne no 

integrat en la vida universitària, sin interactuar amb professors i alumnes i amb preocupacions 
per la viabilitat econòmica dels seus estudis

Els  alumnes sense un projecte professional o vital, sense metes establertes, es pot trobar 
més confós  i  ser mes procliu a l’abandonament de la carrera

36



Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar com abordar la transició del institut a la  universitat

Es la dificultat dels estudis universitaris  en comparació amb els secundaris  o potser la simplicitat 
o complexitat  amb la que es  presenta el primer any, un factor clau en l'abandonament dels 

estudis?

Hi ha altres motius?  Quins?

Potser la universitat  pot actuar donant  més informació  (o mitjançant altres vies) sobre els   
estudis, la seva  utilitat  i  la línea que seguira n durant  els anys  que dura la carrera
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Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar la utilitat de la jornada d'acollida i el s eu efecte

Potser es deuria formular la jornada d’acollida en format de preguntes i respostes , o 
donar tríptics informatius desprès de la xerrada que els alumnes poguessin tenir a 

l’abast?

S’hauria d’estudiar si es pot reduir a un discurs la jornada d’acolllida o s’hauria   
d’ampliar per fer-la més eficient?

38



Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar el paper del PAT en relació al suport dura nt el primer any i posterior 
guía

Quin és el paper que haurien de dur a terme professors i alumnes tutors?

Com motiva a l’alumne?

Com podem aconseguir una major participació i inserció de l’alumnat dins de la 
vida universitària? 39



Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar el paper del PAT en relació al suport dura nt el primer any i posterior guía

El paper de les tutories hauria de ser el d’ integrar  o donar suport  en aquestes matèries al 
alumnat de forma activa

Establir  una hora estàndard de tutoria presencial en les aules per a informar a l’alumnat dels 
temes d’interès i no ser només l’alumne el que hagi de buscar al tutor per a ser assessorat

L` acció del PAT (com s’organitza, amb quins  criteris es seleccionen els  tutors, qué objectius
te i com els porta a terme) hauria de ser objecte  d’ estudi si hi ha interès en aquesta línea de 

treball
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Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar com millorar el rendiment acadèmic

Si la major participació en la vida universitària millora el rendiment acadèmic, no podríem  
promoure l’ associacionisme o la informació sobre e ls  cursos d’ extensió 

universitària ?

Podríem aconseguir una major implicació dels estudiants amb els  estudis si s’impliquessin
més en la universitat? No el fan per  voluntat  prò pia o per desinformació?

Treballar en relació amb el grup de Comunicació  i articular-ho conjuntament, afegint també 
l’ accessibilitat a les beques . 
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Línees del Debat d’Idees
Algunes propostes dels estudiants

Estudiar com millorar el rendiment acadèmic

Temes pedagògics

Instal·lacions

Oferta de programes adreçats als estudiants
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