
   

 

 

   

 

TÍTOL CURS: Jornades sobre Orientació Estudiantil i 
Integració Universitària 

 
 
OBJECTIUS 
 

L’orientació de l’estudiantat cap als estudis universitaris i durant l’etapa d’integració a la 
comunitat universitària és un repte per a tota la comunitat educativa que afecta tant al 
professorat de secundària com a l’universitari. 
 
Realitzar una correcta orientació té una influència molt important sobre la reducció de 
l’abandonament dels estudis universitaris. 
 
Per aquest motiu, en aquestes jornades es pretén fer una posta en comú entre tots els 
actors involucrats: les persones orientadores dels centres de secundària i el professorat 
universitari, així com els propis estudiants. Les conclusions han de servir com a punt de 
reflexió i de treball comú per a tenir una línia conductora d’actuació que ajudi als 
estudiants. 
 
CONTINGUTS 
 

Dimarts 18 de desembre (16h – 21h) 
16h - Benvinguda  
 
16h30-17h - Presentació del projecte: “Programa Integral d’Orientació Universitària a la UdL” 

 Josep Lluís Lérida, professor responsable (Universitat de Lleida) 
 
17h-17h45 - “El Programa TRANSITA a la Universitat Jaume I” 
  Beatriz Bonet, Cap del Servei d’Atenció Universitària (Universitat Jaume I) 
 
17h45-18h30 - “Orientació per als futurs universitaris a la Universitat Rovira i Virgili” 
  Patricia Olivé, Cap del Centre d'Atenció a l'Estudiant (Universitat Rovira i Virgili) 
 
18h30-19h  Pausa 
 
19h-19h45 - “L'orientació educativa, nucli d'aula, d'aprenentatge i d'acompanyament de l'alumne” 

Joana Ferrer i Miquel, Departament d’Ensenyament, Servei d’Orientació i Serveis educatius. 

 
19h45-20h45 - Taula rodona: “La orientació cap als estudis universitaris i el procés d’integració dels 

nous estudiants” 
• Francesc Blanch, Departament d'Ensenyament, Cap de la Secció del Serveis 

Educatius i Formació Permanent. 
• Núria Ribé, orientadora educativa (IES Caparrella, Lleida) 
• Representants dels Estudiants de primer curs (Universitat de Lleida) 
• Representant del Consell de l’Estudiantat (Universitat de Lleida) 

 
20h45-21h - Conclusions 
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Divendres 21 de desembre (9h – 14h) 
 
9h-9h30 - Benvinguda 

 
9h30-10h15 - "La integració extra-acadèmica. Més enllà de les aules." 

Maria Bargalló, Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària (Universitat Rovira 
i Virgili) 

 
10h15-11h - “La integració acadèmica dels estudiants” 

 Fernando Zulaica, Vicerrector d’Estudiantes (Universitat de Zaragoza) 
 
11h-11h30   Pausa 
 
11h30-12h15 - “El Projecte d'Orientació Integral a la UdL i El Programa d'integració i tutoria als 

estudiants de la UdL: Programa Nèstor” 
• Josep Lluís Lérida, professor responsable del projecte (Universitat de Lleida) 
• Xavier Pelegrí, adjunt al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua i 

Coordinador del Programa Nèstor (Universitat de Lleida) 
 
12h15-13h – “Observatori de l'Estudiant com a eina d'integració i participació dels universitaris" 

Àngels Alegre, ex-Subdirectora General de Atención al Estudiante, Orientación e 
Inserción Profesional de la Secretaría General de Universidades, actualment Directora 
de l’Observatori de l’Estudiant (Universitat de Barcelona) 
 

13h-13h45 - Taula Rodona – “La visió de l'estudiant i del professorat” 
• Fernando Zulaica, Vicerrector d’Estudiantes (Universitat de Zaragoza) 
• Josep Ma. Ribó, coordinador del pla d’acció tutorial a l’Escola Politècnica Superior 

(Universitat de Lleida) 
• Amalia Zapata, coordinadora del pla d’acció tutorial a la Facultat d’Infermeria 

(Universitat de Lleida) 
• Representants del Consell de l’Estudiantat (Universitat de Lleida) 

  
13h45-14h - Conclusions i clausura de les jornades 

• Fernando Guirado, adjunt al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació 
Continua (Universitat de Lleida) 

• Neus Vila, Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua (Universitat de 
Lleida) 
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METODOLOGIA 
 
Durada:   hores 

Lloc: Sala de videoconferències el Centre de Cultures Transfronterer. 

Campus de Cap-Pont  

Data: 18 i 21 de desembre 

Horari: 18 dimarts, 16h-20h 

 21 divendres, 9h-14h 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix al web 

de l' ICE-CFC, dins de la Unitat de Professorat Universitari: 

http://www.ice.udl.cat/upu/activitats.php 

 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 10 

persones inscrites. 

 
 
 


