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Estudiantat UJI 

Voleu ser mentors? 

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I 

us ofereix la possibilitat d’entrar en contacte amb els estudiants 

estrangers que visiten la nostra institució cada any a través dels 

diferents programes d’intercanvi dels quals formen part. Aquesta 

iniciativa és especialment interessant per a l’estudiantat que 

vulga estudiar en una universitat estrangera, ja que és la millor 

manera de tenir el vostre primer amic internacional i de tenir una 

experiència internacional sense moure’s de casa. D’aquesta 

manera, el programa contribueix a la internacionalització a casa. 

Per tant, intenta done un valor afegit als vostres estudis a l’UJI. 

 

Beneficis de ser mentor d’estudiantat estranger 

Us podreu comunicar mitjançant correu electrònic amb el vostre amic internacional i així començar a conèixer-lo a ell i al 

seu país unes setmanes abans de la seua arribada a Castelló. 

Donareu informació dels vostres estudis, les vostres assignatures preferides, etc, perquè us buscarem estudiants 

estrangers que siguen d’estudis semblants als vostres. 

Informareu al vostre amic internacional de tots els actes acadèmics i no acadèmics, com per exemple com són les 

classes, les activitats del Servei d'Esports, els presentareu els vostres amics, etc. 

També intentareu integrar-lo en el vostre grup de classe i en la vida i la llengua i cultura de Castelló. 

Ser mentor és el primer pas per començar a conèixer la cultura, la llengua i la gent d'un altre país i, per tant, és el punt 

de partida de tots els estudiants que voleu relacionar-vos amb estudiants internacionals o voleu marxar a estudiar a 

l'estranger. 

No heu d’oblidar que us donarem premis honorífics a la millor parella de mentor-mentee al final del semestre!! 

 

Què implica ser mentor? 

Ser mentor també comporta una sèrie d’obligacions durant un semestre: 

Participar en un curs de formació intercultural que organitza l’ORI (Oficina de Relacions Internacionals) abans de cada 

semestre, d’unes 3 hores de durada. El curs serà molt pràctic i interessant per tal de treure el major profit a l’experiència 

de tenir un amic estranger. El curs de formació tindrà lloc el dijous, 21 de desembre 2017, de 11 a 14h a l’aula 

TD2101AA. 
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Podreu aconseguir el 1.5 crèdits si es pot acreditar que: 

1) Participeu amb els estudiants estrangers en algunes activitats proposades per l’ORI (formació per al mentors, 

taller cultural de l’ORI, trobada de mentors i mentees, gimcana, UJIllengües, acomiadament del programa 

mentor), signeu l’assistència d’unes 6 hores com a mínim. Us informarem de les activitats a través de 

missatges de correu electrònic que ens heu deixat en la preinscripció. Si us canvieu el compte o hi ha algun 

problema esperem que ens ho pugueu avisar. Les activitats començaran en gener i seran fins a maig. Entre les 

activitats hi trobareu la trobada de mentors, les presentacions de països i l’acomiadament del programa en 

maig. S’haurà de signar l’assistència. 

2) Aneu a la sessió de formació general que organitza l’OCDS. Sereu avisats per ells i es realitzarà cap a octubre-

novembre. La sessió es repeteix durant l’any. Sense aquesta participació només podreu optar a 1 crèdit. 

3) Feu una memòria final (elaboreu un xicotet vídeo amb l’alumne o alumnes) prou informal que puga animar 

altres estudiants a apuntar-se al programa i amb tot el que heu après en l’àmbit intercultural. Haureu de 

presentar-la abans del 16 de maig de 2018 per poder optar al premi de la millor parella mentor-mentee. 

4) Empleneu el qüestionari de satisfacció que us enviarem per email cap al final del semestre. 

 

Mentors is mentees 2012    Estudiants 2n semestre 2012 

   

 

Haureu de dedicar, almenys, unes 20 hores de temps total amb el vostre company internacional. És a dir, a banda de 

les activitats que acreditareu, heu de passar temps amb els estudiants/ estudiantes de manera personal, ensenyar-los la 

ciutat, la platja, incloure’ls en el vostre cercle d’amistats, etc. La major part de l’ajuda la necessitaran el mes d’abans de 

la seua arribada i el primer mes d’estada a Castelló. 

Finalment, atorgarem un reconeixement especial a les millors ‘parelles’, el 16 de maig de 2018 de 12 a 14h a la Sala de 

Ping-Pong del Pavelló Deportiu. 
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Ara bé, si no necessiteu els crèdits també hi podreu participar, i podreu rebre un certificat com a que heu sigut mentors 

d’un estudiant internacional. 

             

No esteu obligats a... 

Anar a recollir l’estudiant a l’aeroport 

Allotjar-lo a casa vostra 

Matricular-lo 

 

INFORMACIÓ ÚTIL: 

Els estudiants estrangers tenen informació pràctica sobre cóm arribar, cóm han de fer la matrícula, on allotjar-se, etc en 

el web de l’ORI: www.incoming.uji.es En les reunions inicials us explicarem quin és el procediment dels estudiants 

entrants perquè pugueu saber cóm ajudar-los millor. 

El programa de mentors no implica haver de parlar als estudiants estrangers en la seua llengua tret del cas en què 

l’estudiant tinga dificultats reals per comunicar-se. No pretén ser un tàndem de conversa. 

 
Cóm podeu ser mentor a la Universitat Jaume I? 
 
Feu la sol·licitud a http://inscripcio.uji.es des del 1 al 10 de desembre de 2017 i si et seleccionem, abans que 

comencen a venir els nous estudiants us direm quin estudiant/a serà el teu company/a internacional. Dona’t pressa!  

En cas d’haver més sol·licitants dels necessaris, es triarien per ordre 1) de grau demandat i 2) d’inscripció. 

 

En pots tenir més d’un/a per semestre!! Anima’t!  

 

Més informació en incoming@uji.es  

 
 
 

   
 

 


