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1. INTRODUCCIÓ 
Actualment ha canviat, i està canviant de forma molt notòria el perfil de 
l’estudiantat que ingressa en les universitats. Entre altres motius possibles, 
destaca el resultat dels canvis legislatius de la política educativa espanyola 
d’educació secundaria (LOE), així com els efectes derivats de la greu crisi 
econòmica que està donant lloc a que moltes persones decidesquen continuar 
estudis o fins i tot reincorporar-se a l’educació davant les dificultats d’inserció en el 
món laboral. 
També l’educació universitària esta canviant profundament amb el 
desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i la implantació dels 
nous estudis oficials de grau. Ja no hi ha prou amb transmetre les disciplines amb 
independència de l’estudiantat que assisteix a la universitat, sinó que 
l’ensenyament ha de focalitzar-se en l’aprentatge i en el desenvolupament de les 
seues competències. En aquesta línia, la Universitat Jaume I en el seu Pla 
estratègic UJI 2014 aprovat pel Consell de Govern de 3 de maig de 2011 i pel 
Consell Social de 18 de juliol de 2011, com a primer objectiu estratègic, es 
compromet a desenvolupar un nou model educatiu propi i diferenciat, que sense 
dubte contribuirà al canvi en les formes d’impartir la docència i en els processos 
d’aprenentatge de l’estudiantat. 
En aquests moments, la Universitat considera que cal un diagnòstic de les 
característiques de l’estudiantat i de la formació oferida en l’educació secundaria 
prèvia a l’entrada en la universitat (batxillerats i cicles formatius de grau superior), 
que resulte d’utilitat per a aconseguir una docència eficaç i de qualitat en els 
graus. Els processos d’ensenyament-aprenentatge universitaris han d’adaptar-se 
a aquesta realitat si es pretenen assolir els resultats acadèmics previstos i ja 
compromesos en les propostes dels títols oficials ja acreditats (taxes de 
graduació, abandonament, eficiència, etc.). 
Dins d’aquest context, en el document de l’UJI de Línies de govern per a l’any 
2012 aprovades pel Claustre de 7 de novembre de 2011, es proposa com a una 
de les línies prioritàries en l’àmbit d’estudiantat, ocupació i innovació educativa:  

75. Encetar un programa de treball conjunt entre el professorat de 
secundària i el PDI de l’UJI, amb la finalitat d’iniciar projectes que milloren 
l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus. 

Sobre tots aquests antecedents es proposa des del Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa, mitjançant la Unitat de Suport Educatiu (USE), el 
primer “Programa de coordinació de l’ensenyament-aprenentatge 
secundària-universitat”. 
Aquest programa, a més d’incrementar la qualitat de la docència universitària i de 
l’aprenentatge de l’estudiantat, pot comportar altres beneficis com ara: 
- Millorar les relacions i la col·laboració entre la universitat i els centres 

d’ensenyament de secundària. 
- Oferir noves oportunitats de formació i de desenvolupament professional al 

professorat de secundària, que en molts casos podria formar part de la 
plantilla docent universitària. 

- Difondre en l’entorn de secundària les iniciatives de millora de la docència de 
la nostra universitat i optimitzar els canals per a donar a conèixer amb major 
profunditat i realitat l’oferta acadèmica de l’UJI. 

http://www.uji.es/bin/infoinst/projectes/peuji/pe14v.pdf
http://www.uji.es/bin/projectes/linies/2012.pdf


Programa de coordinació de la ensenyament/aprenentatge secundària-universitat 
 

Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 
Unitat de Suport Educatiu (USE) 

3

2.- OBJECTIUS: 
La finalitat bàsica del present projecte és encetar un programa de treball conjunt 
entre el professorat de secundària i el PDI de l’UJI, per a que s’inicien projectes 
que milloren l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus. 
Un primer objectiu global, com a programa de millora docent, serà oferir al 
professorat de l’UJI informació contrastada, assessorament i formació docent que 
ajude a conèixer la formació prèvia de l’estudiantat que arriba de secundària. 
Concretament s’hauran d’analitzar i donar a conèixer tres elements de l’educació 
preuniversitària: 

- El perfil del nou estudiantat que accedeix a la universitat des de batxillerat i 
cicles formatius de grau superior (tipologies, nivells de domini de les 
competències i destreses, etc.). 

- Els mètodes d’ensenyament i avaluació implantats en secundària 
fonamentats en visions de formació per competències bàsiques. 

- El currículum i/o temaris de batxillerat i cicles formatius de grau superior. 
 
El segon objectiu global és contribuir a la millora efectiva de la qualitat educativa 
universitària, mitjançant el treball conjunt entre el professorat de secundària i el 
PDI de l’UJI i la posada en funcionament de projectes de millora de l’adaptació de 
l’estudiantat de secundària als requisits dels graus. Aquest segon objectiu es pot 
desglossar en altres punts més concrets com ara: 

- Adaptar els processos formatius d’ensenyament-aprenentatge en 
l’educació secundària i en la universitària amb la finalitat de facilitar la 
transició de l’estudiantat. 

- Orientar els futurs programes de tutorització acadèmica de l’estudiantat que 
han d’ofertar-se des de cadascuna de les titulacions. 

- Millorar els processos d’innovació educativa i de formació per a la docència 
universitària mitjançant l’intercanvi de coneixement i experiències entre 
professorat universitari i professorat de secundària. 
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3.- PLA D’ACCIÓ 
El present programa de coordinació de l’ensenyament/aprenentatge secundària-
universitat es preveu implantar en dues fases: 
 

A) FASE 1 (Curs 2011/12 i 2012/13): Projecte pilot de diagnòstic de la 
continuïtat entre secundària i universitat respecte a 
l’ensenyament/aprenentatge. 

 

B) FASE 2 (Cursos 2013/14 i 2014/15): Projecte d’accions conjuntes d’innovació 
educativa i de formació docent secundària-universitat. 

 
 
3.1. Projecte pilot de diagnòstic de la continuïtat entre secundària i 
universitat respecte a l’ensenyament/aprenentatge. 
Al llarg dels cursos 2011/12 i 2012/13 s’encetarà un diagnòstic i anàlisi d’ajust i 
desajust que actualment es produeix entre els coneixements i competències de 
l’estudiantat de secundària i els requisits recomanables de les assignatures dels 
primers cursos dels graus de l’UJI. 
Per a això es proposen una sèrie d’activitats compartides entre professorat de 
secundària i PDI de la universitat: 

- Anàlisi per part de professorat de secundària de les guies docents dels 
primers cursos dels graus per a determinar quines competències i 
coneixements/temes impartits en secundària calen dominar-se per part de 
l’estudiantat. 

- Anàlisi per part del professorat d’universitat dels temaris/índex dels 
principals manuals de secundària per a determinar quins continguts són 
adequats als prerequisits de les respectives assignatures de grau. 

- Reunió de treball entre docents d’universitat i secundària per a unificar els 
criteris i resultats de l’anàlisi. 

- Estudi del perfil de l’estudiantat que ha ingressat en la Universitat Jaume I 
durant el curs 2011/12. 

- Elaboració d’informes per a orientar al professorat universitari de les 
assignatures de primer curs dels graus. 

- Disseny de possibles accions formatives (semblant als cursos zero o 
formació complementària) per a cobrir les llacunes formatives del nou 
estudiantat de primer i facilitar-li l’adaptació. 

- Accions de formació conjunta i seminaris permanents entre professorat 
universitari i professorat de secundària per a identificar àmbits de 
coordinació i accions conjuntes prioritàries (respecte a competències, 
metodologies didàctiques, sistemes d’avaluació, processos de tutoria, etc.). 
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Per a l’execució de les accions d’aquesta primera fase de diagnòstic es constituirà 
un equip de treball per cadascuna de les branques de coneixement d’adscripció 
dels graus impartits en l’UJI (Ciències Humanes, Ciències Socials i Jurídiques, 
enginyeries i Arquitectura, Ciències, i Ciències de la Salut) amb la següent 
composició: 

A) Un PDI representant de cadascuna de les comissions de titulació de grau 
de la branca (preferentment el representant del vicedeganat o coordinació 
de primer curs). 

B) Un membre del professorat de secundària por cadascuna de les 
assignatures bàsiques de la branca presents en els graus de l’UJI. 

C) Recolzament administratiu a les tasques de gestió. 
Aquestos equips de treball rebran assessorament tècnic per part de la Unitat de 
Suport Educatiu (USE). 
Per a l’execució de les diferents accions es podrà sol·licitar la col·laboració 
temporal del professorat que es considere oportú d’acord amb la seua especialitat 
disciplinar i el coneixement de secundària. 
En el termini de dos cursos acadèmics es pretén que hagen participat tots els 
graus ofertats actualment en l’UJI. 
 
 
3.2. Projecte d’accions conjuntes secundària-universitat d’innovació 
educativa i de formació docente. 
A partir del diagnòstic i anàlisi de la fase anterior i de les accions de formació 
conjunta i seminaris permanents, es proposarà i implantarà un projecte de treball 
conjunt entre el professorat de secundària i el PDI de l’UJI encaminat a la millora 
de l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits dels graus de l’UJI. 
L’esmentat projecte es desenvoluparà al llarg dels cursos acadèmics 2013/14 i 
2014/15, i podrà incloure activitats formatives per a millorar les competències i 
formació docent del PDI de l’UJI a partir de l’intercanvi mantingut amb secundària, 
com ara: 

- Establiment d‘una línia prioritària en les futures convocatòries de projectes 
de millora i innovació educativa de l’UJI exclusiva per a equips docents 
mixtos universitat/secundària. 

- Accions d’intercanvi/mobilitat per a que el PDI participe en activitats 
docents als centres de secundària i el professorat de secundària en la 
universitat. 

- Jornades docents per a l’intercanvi d’experiències de 
ensenyament/aprenentatge secundària-universitat. 

- Seminaris permanents d’innovació educativa mixtos universitat-secundària 
per a reflexionar i proposar noves accions de millora de la qualitat 
educativa. 
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4.- RECONEIXEMENT AL PROFESSORAT PARTICIPANT 
 
Tot el professorat universitari i de secundària participant en el present programa, 
podrà participar d’accions formatives específiques per a la millora de la docència, 
així com de la participació en un projecte d’innovació educativa de caràcter 
institucional. La participació en el programa se certificarà com a “participació en 
projecte d’innovació educativa”, i de l’assistència a les activitats formatives se 
certificaran les oportunes “hores de formació permanent de professorat”. 
El professorat participant en la primera fase de diagnòstic, a més de la certificació 
del mèrit docent, tindrà prioritat per a sol·licitar la participació en aquelles accions 
conjuntes secundària-universitat que finalment s’implanten en la segona fase del 
programa (intercanvi/mobilitat, projectes de millora i innovació educativa, 
seminaris permanents d’innovació, etc.). 
També el professorat participant, si ho desitja, entrarà a formar part d’una borsa 
de possibles formadors per a les futures accions formatives derivades d’aquest 
programa que contractarà la pròpia Universitat Jaume I dins del seu pla de 
formació docent del professorat. 
 
 
5.- COMITÈ DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA 
Per a encetar aquest projecte de treball conjunt entre el professorat d’ambdós 
nivells educatius, es proposa un comitè coordinador compost per: la persona que 
ocupa el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa que actuarà 
com a presidenta, la persona que ocupa el Vicerectorat d’Estudis i EEES, la 
direcció de l’USE, un representant de cadascun dels 4 centres de l’UJI, 3 
membres del professorat de secundària procedents de les diferents vies de 
batxillerat (arts, ciència i tecnologia, i humanitats i ciències socials), 3 
representants de l’orientació de secundària i 2 membres del personal tècnic de 
l’USE. 
Aquest comitè tindrà entre les seues funcions: la coordinació del programa i les 
diverses accions; el seguiment i avaluació del programa; la presa de decisions per 
a resoldre les possibles incidències i per a incorporar noves acciones al programa 
al llarg dels 3 cursos acadèmics de durada d’aquest; etc. 


