


UNITAT DE SUPORT EDUCATIU

• L’objectiu de la Unitat de Suport Educatiu és 
donar una resposta personalitzada i eficient 
davant les necessitats tant de l’estudiantat

com del professorat:
http://www.uji.es/CA/serveis/use/inf/presen.html
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ANTECEDENTS

TUTORIA PER A L’ESTUDIANTAT 
QUE HA ACCEDIT A LA 
UNIVERSITAT MITJANÇANT LA 
PROVA D’ACCÉS DE MAJORS DE 
25 ANYS.

TUTORIA ALUMNE-ALUMNE

1 ALUMNE TUTOR PER A CADA 
ALUMNE TUTORITZAT

LA PARTICIPACIÓ ÉS VOLUNTÀRIA 
ELS RESULTATS SÓN POSITIUS
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• PLA D’ACCIÓ TUTORIAL UNIVERSITARI (PATU)
utilitzant una tutoria mixta (tutoria entre iguals amb el suport del professor tutor) 

El professor tutor s’ajuda d’un grup d’alumnes tutors per a arribar, d’una forma 
més eficaç i eficient, a un major nombre d’estudiants.

Aquesta modalitat de tutoria:

• Es basa en una relació personal d’igualtat.

• L’alumne tutor assessora des de l’experiència que ha viscut o està vivint. 
• Entre l’alumne tutor i l’alumne tutoritzat hi ha una total absència de formalismes i 

es caracteritza per l’espontaneïtat en el tracte. 

• Disposar d’un company tutor, experimentat i coneixedor d’una situació similar és 
una important ajuda per a situar millor als nous universitaris en l’espai i en el 

temps que han de començar a viure. 
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OBJECTIUS:
• Facilitar la incorporació de l’estudiantat

nou vingut a la Universitat Jaume I.
• Proporcionar recursos per a 

l’aprenentatge autònom i la implicació en 
la participació dins de la Universitat 
Jaume I.

• Identificar aquells aspectes que puguen
estar interferint en el desenvolupament 
acadèmic dels estudiants i canalitzar-los.

• Informar sobre aspectes organitzatius i de 
funcionament de la Universitat Jaume I.
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QUI PARTICIPA?
- tècnics d’orientació (USE)
- professors tutors
- alumnes tutors (de segon, tercer o quart).
- alumnes tutoritzats (de primer curs)- VOLUNTARI

Professor tutor
���� tutoritza

5 alumnes tutors
(cadascun d’ells)

���� tutoritza
8 alumnes de primer
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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

PRIMER DIA DE CLASSE

- Presentació de la titulació (Orientacions i Consells)-
Vicedegà de la titulació

- Visió de la titulació per part dels alumnes- Alumnes 
tutors

- Explicació del programa i presentació de tutors-
Unitat de Suport Educatiu

- Replegar dades i adjudicar tutors- Unitat de Suport 
Educatiu

- Visita per la facultat- Alumnes tutors



QÜESTIONARI INICIAL

DADES PERSONALS

DADES ACADÈMIQUES
Modalitat d’accés a la titulació

Opció d’estudi
...

ESTUDI
Nivell d’idiomes

Nivell d’informàtica
Estudiar/Treballar

...
ASPECTES GENERALS

Aficions
Hàbits d’estudi

...
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REUNIONS GRUPALS

Unitat de Suport Educatiu 
amb alumnes i professors 
tutors.

Alumnes i professors tutors 
amb alumnes tutoritzats.

4 reunions: 
- Octubre
- Principis de Desembre
- Desprès avaluació primer 

semestre
- Final de curs.
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• PRINCIPIS DE 
DESEMBRE

• Valorar com està sent l’adaptació a 
la Universitat Jaume I.

• Reflexionar sobre l’enfocament 
d’aprenentatge (planificació, 
concentració, ...).

• Reflexionar sobre l’actitud cap a 
l’aprenentatge (motivació, 
expectatives, temors, ...).

• Valoració de com porten les 
assignatures.

• Orientacions de com organitzar les 
vacances de Nadal per acabar 
d’estudiar totes les assignatures.

• OCTUBRE
• Indagació sobre què esperen els 

alumnes en la tutoria
• Explicació detallada del Pla d’Acció

Tutorial i el seu funcionament 
(objectius, forma de treball, ...).

• Vore com està anant la 
incorporació a la Universitat Jaume 
I, problemes i dificultats trobades.

• Proporcionar informació referida a 
l’estructura organitzativa de la 
Universitat Jaume I (serveis, 
calendari del curs, reconeixement 
de crèdits de LLCC, què és l’aula 
virtual?, ...).

• Informació sobre participació de 
l’alumnat a la Universitat Jaume I 
(representació d’alumnes, funcions 
del delegat de curs, ...).

• Revisió de la matrícula.
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• DESPRÈS DE 
L’AVALUACIÓ DEL 
PRIMER SEMESTRE

• Fer valoració sobre el procés 
d’aprenentatge.

• Reflexionar sobre el nivell de 
satisfacció amb els resultats 
obtinguts, compliment 
d’expectatives, ...

• Planificació del segon semestre.

• FINAL DE CURS
• Valoració dels resultats 

dels exàmens finals.
• Planificació (depenent 

del cas) dels exàmens 
del mes de setembre o 
del curs següent.

• Avaluació de l’acció
tutorial.

Reunions individuals i contacte 

directe durant tot el curs
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PARTICIPANTS AL PROGRAMA D’ACCIÓ TUTORIAL 
UNIVERSITARI (PATU) DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

INICI DEL PROGRAMA – CURS 2009/2010

2794713TOTAL

2441LLICENCIATURA EN 
PSICOPEDAGOGIA

102166LLICENCIATURA EN 
PSICOLOGIA

85122LLICENCIATURA EN DRET

3282GRAU EN TURISME

3672GRAU EN QUÍMICA

ALUMNES 
TUTORITZATS

ALUMNES 
TUTORS

PROFESSORS 
TUTORS
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ACCIONS DE TUTORIA GRUPAL
(PER TITULACIONS, BRANQUES DE CONEIXEMENT, 

FACULTAT)

-TAULES REDONES
- Com ser professor a l’ensenyament secundari amb la 
Llicenciatura en Filologia Anglesa?
- Com ser professor a l’ensenyament secundari amb la 
Llicenciatura en Humanitats?
- Accés al món laboral en Psicologia: PIR i Oposicions a 
l’especialitat de Psicopedagogia
-…
-- TALLERSTALLERS
-- Aprendre a parlar en públic
- Com superar l’ansietat davant els exàmens?
- Com escriure correctament un treball acadèmic?
--……
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PROGRAMA MILLORA EL TEU RENDIMENT 
ACADÈMIC

Aquest programa tracta de donar resposta a les dificultats acadèmiques que 
poden plantejar els estudiants en els primers anys a la Universitat.

- PERSONALITZAT

- SOTA DEMANDA
- SEGUIMENT DURANT EL CURS



RESULTATS ACADÈMICS I DE SATISFACCIÓ DELS 
ESTUDIANTS PARTICIPANT AL PROGRAMA DE MILLORA EL 

TEU RENDIMENT ACADÈMIC- CURS 2008/2009

140 ALUMNES PARTICIPANTS

BON RENDIMENT ACADÈMIC-APROVAR ALMENYS EL 50% DE 
LES ASSIGNATURES PRESENTADES

Convocatòria febrer: 79.25% millora el seu rendiment
Convocatòria juny: 83.02% millora el seu rendiment
Convocatòria setembre: 63.89% millora el seu rendiment

SATISFACCIÓ GENERAL: 4.76 sobre 5
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