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1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROGRAMA I OBJECTIUS 
 
El programa de mentories entre iguals és un programa totalment segregat del de les tutories 
tradicionals, en el qual els tutors són professors, i el propòsit és que  convisquin de forma 
paral·lela tots dos. El programa de tutories està especialment adreçat a aquells estudiants 
amb dificultats d’aprenentatge o que necessiten una atenció més personalitzada (per 
exemple, per aquells que no es troben còmodes en un entorn de tutories grupal), mentre 
que el programa de mentories està pensat per a tots els nous estudiants. 
 
L’objectiu bàsic del programa és acollir els estudiants de nou ingrés per acompanyar-los en 
la transició Batxillerat-Universitat i facilitar la seva ràpida integració en la vida universitària. 
Per això els cal: 
 
a) Conèixer el nou entorn a nivell acadèmic. Caldrà tractar aspectes relacionats amb el pla 

d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica (GEI), l’organització de les assignatures de 
la fase inicial, els laboratoris de la Facultat d’Informàtica (FIB), el software habitual 
(Atenea, específic per assignatura...), la web de la FIB, el calendari acadèmic, els 
calendaris d’exàmens, l’avaluació continuada, les reavaluacions, la intranet de la FIB o 
Racó, els horaris de consulta dels professors i com contactar amb ells, els cursos 
complementaris organitzats per associacions d’estudiants, els seminaris d’empresa  ... 
  

b) Conèixer el nou entorn a nivell administratiu. Caldrà informar dels tràmits que 
l’estudiant pot sol.licitar a través del Racó (certificats, expedient acadèmic, 
notícies/avisos generals, ...) o de l’e-secretaria, de les normatives de permanència, dels 
programes de mobilitat, dels interlocutors (personal de secretaria, caps d’estudis),  .... 
 

c) Conèixer el centre i la universitat. Caldrà presentar els departaments i el centre, els 
grups de recerca, els instituts, les titulacions de màster, l’equip deganal, les associacions, 
les activitats per a estudiants, la franja cultural, les activitats solidàries, ... 
 

d) Conèixer la ubicació espacial dels serveis al campus. Concretament de les  instal·lacions 
del campus nord (aules docència, aules tipus laboratori), l’edifici B6, la biblioteca, les 
sales d’estudis, els serveis generals, l’espai emprèn, el servei d’esports, el servei de 
llengües i terminologia, ... 
 

e) Reforçar hàbits saludables d’estudi tals com la bona organització del temps i la 
planificació d’activitats, el coneixement d’estratègies eficients per aprendre i/o obtenir 
bons resultats, la cerca eficaç d’informació i de material de suport, ... 
 

Aquesta és una llista de continguts bàsics, però en les sessions de mentories es pot convidar 
també al personal de biblioteques perquè presenti els seus serveis, a les associacions perquè 
expliquin què fan, al Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) per plantejar la 
possibilitat del voluntariat, a algun estudiant que hagi participat en un programa de 
mobilitat i expliqui la seva experiència, a algun titulat de la FIB per què expliqui en què està 
treballant, es pot realitzar visites programades a algun laboratori, .... 

 



Disseny del pla pilot  Maig 2016 – v1.1 

4 
 

 

2. ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
 
El programa està dirigit a tots els estudiants de nou ingrés i és pretén que aquests es 
prenguin l’activitat seriosament. Per afavorir la participació s’ha decidit afegir l’horari de 
mentories a l’horari de l’estudiant, com si es tractés d’una assignatura més. El grup classe 
de mentories coincidirà amb el subgrup de laboratori d’una de les assignatures de primer 
quadrimestre. Els estudiants, que poden consultar el seu horari al Racó, hi podran consultar 
també la franja horària assignada a mentories.   
 
2.1 Persones involucrades  

El programa de mentories necessitarà: 
• 1 Coordinador FIB – Professor (d’ara en endavant CP). Una persona de l’equip directiu 

de la FIB, per exemple la Vicedegana d’Estudiantat, en col.laboració amb la Vicedegana 
Cap d’Estudis de la Fase Inicial.   

• 1 Mentor Coordinador FIB – Estudiant (d’ara en endavant MCE).  
• 28 Mentors – Estudiants (d’ara en endavant ME), un mentor per subgrup. Tots els ME 

han d’haver superat 90 ECTS del GEI, com a mínim. Es decideix que els estudiants de 
màster que hagin cursat el GEI a la FIB també poden fer de mentors.  

• La DEFIB ha de participar en el programa. Seria desitjable que el MCE en fos membre. 
 

2.2 Funcions de les persones involucrades  

1. El CP proposarà un programa de formació per al MCE i per als ME. També serà un 
referent per al MCE, i recollirà tota la informació que aquest li faci arribar. Serà 
l’encarregat d’elaborar la memòria de l’activitat (avaluació) que presentarà a l’equip 
directiu, a la Comissió Permanent  i/o a la Junta de Facultat. Juntament amb el MCE 
elaborarà el calendari de sessions i activitats a dur a terme en el programa, i vetllarà 
perquè tots els estudiants disposin d’una franja horària per a  les reunions grupals. 
 

2. El MCE serà l’encarregat de donar suport als ME davant de situacions que calgui resoldre 
(p.ex: Què fer si un mentor està malalt, un canvi d’horari/aula, ...). Establirà el protocol 
de comunicació entre els ME i ell, per exemple, quins informes cal lliurar (freqüència, 
dates límit, ...), i posarà a disposició dels ME una adreça de correu electrònic perquè el 
puguin contactar en els horaris que fixarà prèviament. Aquest correu també estarà 
disponible per a tots els estudiants per recollir incidències dels estudiants amb el mentor 
assignat. També elaborarà un informe final sobre les mentories i un de personal de cada 
mentor, indicant si té dret o no a la recompensa que estableixi el programa. 
 

3. Els ME. Cada mentor té com a responsabilitat principal dirigir les sessions programades 
al subgrup assignat. Disposarà de material de suport però tindrà llibertat per prendre 
decisions sobre la dinàmica del seu subgrup. També serà un referent per als estudiants 
que li poden fer arribar consultes (per correu) que ell respondrà directament o bé 
redirigirà al servei corresponent  o a un professor tutor. És recomanable que fixi a priori 
unes hores de consulta (‘només respondré el correu els dijous de 10 a 11 h’). També 
caldrà que faci els informes (en temps i forma) que el MCE fixi.  
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4. La DEFIB ha d’encarregar-se de gestionar el procés de captació de voluntaris, sempre 
amb l’acompanyament del CP. Per exemple: ha de rebre els correus dels candidats, 
avaluar la documentació lliurada, proposar candidats a entrevistar i, si escau, participar 
també en el procés final de selecció. Ha de conèixer el calendari de sessions i les 
activitats programades per poder opinar i proposar canvis o introduir nous continguts.  

 
2.3 Durada  

La vigència d’una convocatòria de mentories podria abastar un curs acadèmic (Q1+Q2) amb 
7 sessions en el Q1 i 7 més en el Q2. La freqüència de les sessions serà quinzenal i cadascuna 
d’elles tindrà una durada de 50 minuts. Algunes es desenvoluparan en aules convencionals i 
d’altres en aules de laboratori. En el programa pilot proposem només cobrir el Q1.  
 

2.4 Formació 

La formació ha de cobrir *tots* els aspectes relacionats amb el coneixement de l’entorn. Tant 
els ME com el MCE participaran en un curs d’unes 10h organitzat per l’ICE que els 
proporcionarà eines de coaching. El CP  prepararà material, amb la col·laboració del MCE, 
que  es presentarà als ME.  
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3. ANÀLISI DE DADES 
 
Per tal d’identificar la millor franja horària per les sessions de mentories s’ha revisat amb 
detall l’ocupació dels grups del curs 15/16 i també del Q1 del 14/15. Cal tenir present que 
un estudiant de nou accés es matricula en el mateix grup a totes les assignatures encara que 
és possible que el subgrup no sempre sigui el mateix (p.ex.  12 de PRO1 i 14 d’IC).  Ara bé, al 
Q2 els estudiants fan una matrícula molt més flexible en la que poden decidir des del nombre 
d’assignatures fins al grup escollit per cadascuna d’elles. Això fa que sigui imprescindible 
revisar el model de mentories plantejat per al Q1 si es vol aplicar al Q2.  
 
Detall del curs 15/16 
Q1: PRO1, FM, F, IC – els grups de matí són del 10 al 50, i els de tarda són el 60 i el 70. 
Q2: PRO2, EC, M1, M2 – els grups de matí són del 10 al 30 i els de tarda són el 40 i el 50. 
Relació de matriculats (i repetidors) per assignatura. A la dreta, el nombre de matriculats 
per grup amb distribució per subgrup i, entre parèntesis, el nombre de repetidors per 
subgrup.  
 
*PRO1*:  10 (4 subgrups) ---> 68 (17 (1), 18 (1), 16 (1), 17 (1)) 
449 (33)      20 (4 subgrups) ---> 72 (19 (4), 18 (3), 18 (3), 17 (1)) 
  30 (3 subgrups) ---> 60 (17 (1), 22, 21) 
  40 (3 subgrups) ---> 61 (21, 21, 19) 
  50 (3 subgrups) --->  60 (20, 20, 20) 
  60 (3 subgrups) --->  61 (20, 20, 21 (5)) 

70 (3 subgrups) ---> 64 (21 (8), 21, 22 (5)) 
*FM*:  10 (2 subgrups) ---> 63 (31, 32) 
427 (14)      20 (2 subgrups) ---> 62 (31, 31 (1)) 
  30 (2 subgrups) ---> 64 (32, 32) 
  40 (2 subgrups) ---> 61 (31 (1), 30) 
  50 (2 subgrups) ---> 60 (30, 30) 
  60 (2 subgrups) ---> 57 (28 (3), 29) 

70 (2 subgrups) ---> 60 (30 (3), 30 (6)) 
 

*F*:  10 (4 subgrups) ---> 63 (15, 16, 16, 16) 
431 (12)     20 (4 subgrups) ---> 62 (16, 16, 15, 15) 
  30 (4 subgrups) ---> 63 (17, 16, 15, 15) 
  40 (4 subgrups) ---> 59 (15, 14, 14, 16) 
  50 (4 subgrups) --->  62 (16, 16, 15, 15) 
  60 (4 subgrups) --->  61 (15 (4), 18 (1), 14, 14)                                       2na OPCIÓ 

70 (4 subgrups) ---> 60  (16 (2), 15 (1), 15 (3), 14 (1))  
                        

*IC*:  10 (4 subgrups) ---> 64 (16 (1), 16, 16, 16) 
441 (13) 20 (4 subgrups) ---> 62 (16, 16, 15, 15) 
  30 (4 subgrups) ---> 63 (17, 16, 15, 15) 
  40 (4 subgrups) ---> 59 (15, 14, 14, 16) 
  50 (4 subgrups) --->  60 (15, 15, 15, 15) 
  60 (4 subgrups) --->  61 (16, 18, 16 (1), 16 (3)) 

70 (4 subgrups) --->  65 (17 (2), 16 (2), 17 (2), 15 (2))                           1a OPCIÓ 
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*PRO2*:  10 (4 subgrups) ---> 60 (14 (2), 16, 15 (6), 15 (4)) 
298  (41)     20 (4 subgrups) ---> 59 (15, 15, 15, 14) 
  30 (4 subgrups) ---> 63 (16, 16, 16, 15 (3)) 
  40 (4 subgrups) ---> 57 (15 (4), 15, 12 (5), 15 (8)) 
  50 (4 subgrups) ---> 59 (15, 15 (5), 15 (3), 14 (1)) 
   
*EC*:  10 (3 subgrups) ---> 58 (20 (3), 20, 18 (5)) 
278  (31)    20 (3 subgrups) ---> 59 (20, 20, 19) 
  30 (3 subgrups) ---> 63 (22, 21, 20) 
  40 (3 subgrups) ---> 58 (19 (4), 19 (6), 20 (4)) 
  50 (2 subgrups) ---> 40 (20 (3), 20 (5)) 
 
*M1*:  10 (1 subgrup) ---> 30 (30) 
310  (15)    20 (3 subgrups) ---> 69 (24, 23, 22) 
  30 (3 subgrups) ---> 70 (23, 23 (1), 24 (1)) 
  40 (3 subgrups) ---> 72 (24 (1), 24 (1), 24 (6))                                        
  50 (3 subgrups) ---> 69 (24 (3), 23 (1), 22 (1))                                       1a OPCIÓ  
 
*M2*:  10 (1 subgrup) ---> 30 (30) 
301  (17)    20 (3 subgrups) ---> 69 (23, 23 (1), 23) 
  30 (3 subgrups) ---> 70 (24 (1), 23, 23 (1)) 
  40 (3 subgrups) ---> 64 (20 (2), 22 (2), 22 (4)) 
  50 (3 subgrups) ---> 69 (23, 23 (3), 22 (3))                                              2na OPCIÓ 

 

Les opcions escollides corresponen a les assignatures amb una estructura més regular, amb més 
estudiants matriculats i amb menys repetidors.  

Q1 curs 14/15 

*PRO1*: 441 (53) 
*FM*:  419 (21) 
*F*:   396 (10) 
*IC*:  427 (22) 
 
Aquestes xifres validen l’elecció de l’assignatura d’IC com a candidata per tenir inclòs en el seu 
horari el de les mentories. Per al programa pilot, que es realitzaria durant el Q1 del curs 16/17, 
es necessiten per tant 28 ME + 1 CME . 
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4. CALENDARI 
 
- Maig: Crida a participar al programa com a mentor. Es publica una Notícia a la web així 

com a la intranet o Racó. 
- Finals maig – començament juny: Selecció de mentors. Es prudent seleccionar 30 

persones atès que, segons l’estudi, en calen 29 per posar en marxa el projecte.  
- Mitjans de juny: proclamació de mentors i elecció entre ells del coordinador CME. 
- Formació del CME i dels ME: darrera setmana de juny i primera setmana de setembre.  
- Primera setmana de setembre: trobada del CME amb els ME.  
- 12/09/2016: Inici del programa de mentories del Q1.  

 
- Proposta d’horari per grup: 

o Grup 10 i 20: dilluns de 12 a 13 h. (en franja de parcials) 
o Grup 30 i 40: dijous de 13 a 14 h. (en franja de parcials) 
o Grup 50: dijous de 12 a 13 h. (en hora lliure) 
o Grup 60: dilluns de 14 a 15 h. (en franja de parcials) 
o Grup 70: dijous de 15 a 16 h. (en franja de parcials). 

 
- Calendari de sessions: Atès que l’horari de les mentories ocuparà  majoritàriament una 

hora de la franja assignada a parcials, l’activitat s’ha de programar en aquelles sessions 
en les que no hi ha parcials. La taula següent recull els dies disponibles. La tècnica de 
gestió acadèmica ha comprovat que en els horaris escollits hi ha prou aules lliures. 
També és possible concentrar les mentories en horari de dijous: g10-20-30-40 de 13 a 
14 h (16 aules), g50 de 12 a 13 h (4 aules) i g60-70 de 15 a 16 h (8 aules), així queda un 
calendari distribuït més uniformement, i deixa oberta la possibilitat de realitzar fins a 8 
sessions.  
 

 S1  S2  S3  S4  S5  S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 
g10-20 
Dilluns 12-13 

               

g60 
Dilluns 14-15 

               

g50 
Dijous 12-13 

               

g30-40 
Dijous 13-14 

               

g70 
Dijous 15-16 

               

 

- Proposta de contingut suposant 7 sessions per subgrup i que cada sessió gira al voltant 
d’un tema principal. També seria possible fer les sessions més dinàmiques tractant 
temes diferents (p. ex.: 15 min acadèmic + 15 min administració + 15 min tècniques 
estudi). Seria convenient que les sessions s’adaptessin a cada grup i que el mentor es 
sentís lliure per compartir la seva experiència com a estudiant. 
 

s1 – ‘ubicació espacial’,  setmana 1 
s2 – ‘acadèmic 1’, setmana 3 
s3 – ‘acadèmic 2’,  setmana 5 
s4 – ‘tècniques estudi’, setmana 7 
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s5 – ‘administració 1’, setmana 9 
s6 – ‘ administració 2’, setmana 11 
s7 – ‘el centre i la universitat’, setmana 13 

El detall del material dissenyat per les diferents sessions està exposat en el document 
independent Programa de Mentories FIB – Mètodes i Contingut.  

- Novembre 2016: reunió de tots els ME amb el CME i els CP per revisar la marxa del 
programa.  
 

- Gener 2017: sessió general de cloenda del Q1 i, si escau, preparació del Q2. 
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5. ACTIVITATS: ABANS, DURANT I DESPRÈS 
 
5.1 Abans  

Activitats fonamentalment a càrrec dels organitzadors: 

- Escollir els subgrups en els que es realitzarà l’activitat de mentoria que seran els d’una 
de les assignatures de Q1 i decidir l’horari de l’activitat per a cada subgrup. 

- Contactar amb l’ICE per veure quin suport pot donar per formar els ME.  
- Publicar la convocatòria per captar voluntaris.  
- Decidir com serà el procés de selecció dels ME (p. ex.: documentació a lliurar). 
- Incloure la franja de mentories als horaris de les assignatures escollides. 
- Preparar material per a la formació. 
- Seleccionar el CME i els ME. Assignar el subgrups als mentors. 
- Establir en col.laboració amb el MCE el mecanisme de seguiment de l’activitat: quins 

informes cal fer  i quan s’han de lliurar. 
- Fixar a qui pertoca resoldre les consultes dels estudiants o a quins serveis es poden 

redirigir.   
- Coordinar la realització del curs de formació.  

 
 

5.2 Durant 

Activitats bàsicament a càrrec dels ME  i del MCE 

- (ME) Lliurar els informes al coordinador puntualment.  
- (MCE) Revisar els informes per tal de detectar disfuncions el més ràpid possible i intentar 

corregir-les. Per exemple: absències del mentor, poca assistència dels estudiants, canvi 
d’ordre/calendari en les sessions a proposta dels mentors, ...  

- (ME) Resoldre les qüestions dels estudiants que li arribin fora dels horaris de les 
sessions.   

- (ME) Dirigir els estudiants, quan ell no pot resoldre la qüestió plantejada, o bé al MCE, 
als CP o a un servei universitari. 

- Preparar l’enquesta per als estudiants avaluant el programa.   

 

5.3 Després  

Amb participació de tots els actors del programa 

- (ME) Lliurar un informe final personal valorant diversos aspectes del programa.  
- (MCE) Elaborar un informe final general valorant el desenvolupament del programa, i 

un informe personal de cada mentor. 
- (MCE o CP) Passar les enquestes als estudiants. 
- (CP) Reunió general de cloenda del programa. Recull de propostes per millorar la 

següent edició.  
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6. RECOMPENSES 
 

Cal reconèixer principalment la tasca del MCE i dels ME. Els professors participants, 
membres de l’equip directiu, podrien tenir algun reconeixement amb punts PAD o punts 
DIC. Consultar a la UPC. 

 
6.1 Els mentors (ME) 

La recompensa es pot presentar en dos ‘formats’ diferents: reconeixement de crèdits i 
acreditació de participació i de competències assolides.  
 
- Cal comptar el nombre d’hores de dedicació al programa per decidir el nombre de 

crèdits a reconèixer. Abans de començar l’activitat, un ME ha de rebre unes 15 hores de 
formació (10 h a càrrec de l’ICE i 3-4 a càrrec de CP+MCE). Cal afegir 2 h de reunions 
prèvies generals de coordinació. En total, com a màxim, unes 17 hores. Per cada hora 
de sessió grupal de mentories, un mentor dedicarà entre 2 i 3 hores més a: preparar la 
sessió, respondre els correus i elaborar l’informe. En total unes 28 hores, incloses les 
corresponents a les sessions presencials. I quan acabi el programa ha d’elaborar 
l’informe final i assistir a la reunió de cloenda. En total, 5 hores. Acumulant les 
dedicacions tenim 50 hores. 

-  Proposta: fer un reconeixement de 2 ECTS. 
  
- Pel que fa a l’acreditació, la FIB lliurarà un certificat de participació a l’activitat en la que 

es  recollirà que ha assolit correctament (o molt bé) una sèrie de competències que no 
tenen els estudiants del GEI que no han participat en el programa. A més, l’ICE té previst 
lliurar un certificat d’aprofitament del curs de comunicació-tècniques d’estudi-
dinamització de grups (coaching). 

 
 
6.2 El mentor coordinador (MCE) 

Ha de tenir una remuneració econòmica (p. ex.: una beca de 10 h/set similar a la que té el 
coordinador del programa SALSA’M i que correspon a uns 250 €/mes durant 4-5 mesos). 
Addicionalment, podria gaudir d’un reconeixement de crèdits, una certificació de les 
competències assolides i de l’aprofitament del curs de l’ICE.  
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7. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA 
 
Un cop acabada l’edició del programa, cal mesurar-ne l’impacte. Una font d’informació molt 
valuosa seran els informes tant dels ME com del MCE, així com les enquestes a l’estudiantat. 
Alhora seria desitjable disposar d’una eina que controli l’evolució del rendiment acadèmic 
dels estudiants que han participat en el programa de mentories en comparació amb els que 
no ho han fet (perquè l’han abandonat a l’inici del programa).  
 
 
 

8. FACTIBILITAT DE LA PROPOSTA 
 
El present document recull una proposta realista per engegar un programa de mentories 
entre iguals. Ara bé, la gran dificultat per tenir èxit és aconseguir els, com a mínim, 29 
estudiants amb un perfil adequat i disposats a participar. L’entorn no és el més propici ja 
que molts estudiants de 3è - 4rt estan buscant feina o treballant. També serà un repte  
encaixar els horaris dels ME en els horaris de les mentories.  


