Compromís de participació en el programa Entreiguals curs 2017/2018
FACULTAT DE DRET
Modalitat mentors i mentores d’estudiants de primer
Titulacions: Grau en Dret, Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, Grau en Criminologia,
Doble Grau en Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública i Doble Grau en Dret-Criminologia.
Requisits:

Ser estudiant de la titulació amb un mínim de 60 crèdits superats.

Modalitat mentors i mentores d’estudiants incoming
Titulacions: Grau en Dret, Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, Grau en Criminologia,
Doble Grau en Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública i Doble Grau en Dret-Criminologia.
Requisits:

Ser estudiant de la titulació amb un mínim 60 crèdits superats.

COMPROMÍS PER ALS MENTORS I MENTORES DE LES DUES MODALITATS:
• Mantenir una actitud proactiva envers els objectius del programa, tot participant en les accions previstes i dinamitzant la
relació amb els estudiants mentorats
• Mantenir-se en contacte permanent amb la coordinació del programa a través de la pàgina del programa
(www.uv.es/mentors), la Secretaria Virtual i els comptes de Facebook i Twitter
• Seguir el pla de formació del programa (16 hores)
Formació Bàsica
Sessió 1

Què és la mentoria.

2,5 hores

Sessió 2

Com ser mentor, mentora. Organització del programa
“Entreiguals”.

2,5 hores

Sessió 3

Tècniques de comunicació.

4 hores

La Universitat de València. L’acollida incoming i la vida en
Sessió 4
la ciutat.
Formació del centre
Sessió centre

Organització i criteris de seguiment propis.

Entre el 20 de març i el 12 d’abril
de 2017, en torns de matí,
vesprada o intensius, en diferents
campus, a elecció de cada mentor

4 hores

3 hores

De primer: Primers de Juliol 2017
Incoming: Finals de Juliol 2017

• Planificar encontres conjunts amb els mentorats seguint les indicacions que determine el centre. Establir contactes
electrònics i presencials de manera continuada i suficient de forma que possibiliten un acompanyament i ajuda eficaç
durant el primer quadrimestre i l’inici del segon.
• Acudir a les convocatòries de coordinació i seguiment fetes pel professorat tutor del programa.
• Comunicar al Sedi mitjançant el procediment que s’establesca els noms dels estudiants mentorats assignats i als quals
s’atén efectivament abans del 30 de setembre de 2017
• Facilitar el descobriment de la ciutat i de l’entorn universitari.
• Atenció espontània de dubtes i consultes dels estudiants mentorats, bàsicament a través d’entorns virtuals.
• Col·laborar en accions de difusió del programa per a futurs mentors.
• Enregistrar la realització de totes les accions en la plataforma del programa i emplenar un informe final.
• Assumir el protocol de mentoria aprovat per la Junta del Centre i que està inclòs al final del document.
• A MÉS,
•

ELS MENTORS I MENTORES DE L’ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS:
• Participar en les accions del centre en l’acollida dels nous estudiants:
•
Durant el primer semestre: Visites fora de la Universitat, participació activitats assignatura
tècniques i habilitats jurídiques. tallers, pàgines web, sessions de competències informacionals,
treballs a les aules.
•
Fòrum d'Ocupació. (febrer 2018)
•
Programa Conèixer. (febrer 2018)
•
Acompanyament accessibilitats. (tot el curs acadèmic)
• Establir el primer contacte amb l’estudiant de primer de manera immediata a l’assignació.
• Planificar un encontre durant els 15 primers dies del segon quadrimestre per valorar els primers resultats
avaluatius, detectar dificultats, transferir a assessories o tallers específics

•

ELS MENTORS I LES MENTORES DE L’ESTUDIANTAT INCOMING:
• Participar en les accions del centre d’acollida de l’estudiantat incoming:
•
Durant el primer semestre: tallers, pàgines web, sessions de competències informacionals,
treballs a les aules.
•
Fòrum d'Ocupació. (febrer 2018)
•
Participació en el Programa Conèixer. (febrer 2018)
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•
Jornada d’Acollida. (Tot el semestre)
• Primer contacte amb l’estudiant mentorat incoming en el moment en que el centre dispose de la
confirmació d’estudiants incoming acceptats: juny 2017 / desembre 2017
• Els mentors es comprometen al compliment de la normativa sobre l’ús de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions de la Universitat de València. Es prestarà especial atenció:
•
Els mentors han de guardar secret i confidencialitat en relació a les informacions que coneguen en l’àmbit del
programa.
•
El canal oficial de comunicació dels mentorats és el correu electrònic institucional, sense ser la Universitat de
València responsable de les comunicacions efectuades a través d’altres mitjans de comunicació.
La participació en aquest programa té un reconeixement acadèmic de 3 crèdits ECTS per participació per a estudiants de
Grau. Per a més detalls sobre el reconeixement, consulteu l’apartat ”Reconeixement de crèdits” del bloc del programa
www.uv.es/mentors
La inscripció en el programa suposa el coneixement de les seues característiques i l’acceptació de les condicions en les quals
es desenvoluparà.
Informació sobre protecció de dades
T’informem que la participació en el programa “Entreiguals” suposa el tractament de les teues dades personals necessàries per
a la gestió del mateix. Al tractar-se d’una activitat que comporta l’obtenció de crèdits ECTS, al finalitzar el programa es
realitzarà una avaluació dels mentors per part del professorat tutor.
Així mateix, t’informem que el teu correu electrònic institucional serà comunicat al coordinador, al tutor i als mentorats que et
siguen assignats en el marc del programa. Conforme a allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament
mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des de direccions oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un
escrit acompanyat de copia d’un document d’identitat i, en el seu cas documentació acreditativa, dirigit a “Secretaria General –
Protecció de Dades (Universitat de València). Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 Valencia”.

PREÀMBUL
L’o je tiu del p og a a E t eiguals de
incorporació de

e to ia d’estudia ts

s fa ilita la

l’estudia tat de ou i g s i a o pa a la i teg a i de l’estudia tat incoming. Els
mentors i les mentores, en coordinació amb el professorat tutor del seu centre,
desenvolupen les accions previstes per a promoure una integració acadèmica, personal i
social dels nous estudiants tant en el seu centre com en el conjunt de la Universitat.
Un mentor és qui acompanya un nou estudiant o estudianta en el seu primer curs a
la Universitat i contribueix a la seua integració acadèmica, social i institucional.
Ta
una estada

hi ha la op i d’a o pa a estudia ts i o i g ue a i e a la UV pe fe

La Facultat de Dret participa en el programa Entreiguals en les dues modalitats, per
estudiants de primer i per estudiants incoming.
Per ser mentor d’estudia ts de ou i g s s’ha de ser estudiant de la titulació amb
un mínim de 60 crèdits superats.
Pe a l’a epta i de sol·li itud es ti d à e o pte l’e uili i e t e els pe fils
lingüístics (castellà, valencià, anglès) i les compatibilitats horàries.
Els mentors i mentores, d’a o d a
els ite is de o vo atòria assumeixen
compromisos que han de poder complir-se com ara:





Planificar encontres conjunts amb els mentoritzats seguint les indicacions
que determine el centre. Establir contactes electrònics i/o presencials de
manera continuada i suficient de forma que possibiliten un acompanyament
i ajuda eficaç du a t el p i e uad i est e i l’i i i del sego .
Acudir a les convocatòries de coordinació i seguiment fetes pel professorat
tutor del programa.
Fa ilita el des o i e t de la iutat i de l’e to u ive sita i.
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Atenció espontània de dubtes i consultes dels estudiants mentoritzats,
àsi a e t a t av s d’e to s vi tuals.
Col·laborar en accions de difusió del programa i captació de futurs mentors
Enregistrar la realització de totes les accions en la plataforma del programa
i emplenar un informe final
Pa ti ipa e les a io s del e t e e l’a ollida dels ous estudiants:
Jo ada d’a ollida, Reu i i fo ativa i p ese cia a la matrícula, (juliol)
Visites a i stitu io s, a tivitats de les assig atu es d’i o po a i . (1
semestre)
Tallers, Sessions Biblioteca, Navegació per la Web de la Universitat (correu,
aula virtual)
Acompanyament d'accessibilitat
P i e o ta te a
l’estudia t e to itzat de p i e : du a t la p i e a
setmana de classe al mes de setembre
Planificar un encontre durant els 15 primers dies del segon quadrimestre per
valorar els primers resultats avaluatius, detectar dificultats, transferir a
assessories o tallers específics

Per tal de fer efectius els seus compromisos i per poder avaluar com corresponga
als tutors i tutores dels mentors les seues activitats es veu la necessitat d’esta li els
mecanismes idonis, mecanismes que quede recollits en el present protocol i que pretén fer
plenament efectiva la tasca de la mentoria per als estudiants mentors en les distintes
titulacions de la Facultat de Dret.
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PROTOCOL DE MENTORIES. ACCIONS PER
VINCULAR MENTORS I MENTORES A NOUS
ESTUDIANTS
1.- SESSIÓ DE FORMACIÓ DEL CENTRE ( juliol )
Se donarà a conèixer el grup/titulació al qual es vincularà cada mentor
2.- REUNIONS INFORMATIVES PER A LA MATRÍCULA (juliol)
Mentors i mentores presentaran el programa, la possibilitat i la manera de tindre
mentor
3.- MATRÍCULA
A l’e t ada de l’aula de
nous estudiants amb el procés

at í ula els

e to s i

e to es i fo

a a i ajuda a els

A l’ei ida de l’aula de at í ula, u
e to o e to a atendrà cadascun dels
estudiants ja matriculats per donar-li el nom i correu del mentors vinculat al grup en el qual
acaba de matricular-se i li de a a à, si vol, l’usua i ue a a e de fa ilita -li per a que el
seu mentor o mentora puga contactar amb ell.
En acabar el procés de matrícula, cada mentor rebrà un full amb els usuaris de
correu de tots els estudiants de primer que han facilitat el seu usuari
4.- INICI DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL DE MENTORIA
Finalitzada la matrícula, cada mentor o mentora ha de ser conscient que el seu
correu ha estat facilitat als estudiants del grup que té assignat i que haurà de respondre a
les o sultes ue li efe tue pe o eu ele t i a pa ti d’ei e o e t. A
tot, el
s
important és que, TAL I COM TÉ PREVIST EL PROGRAMA, CONTACTE A INICIATIVA PRÒPIA
a
els estudia ts de ou a s del seu g up ue fa ilita e el seu usua i a l’ei ida de la
matrícula.
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És el moment de contactar, interessar-se pe
les classes, l’allotja e t, gestions, ...

ualsevol aspe te vi ulat a l’i i i de

5.- CONTACTE AMB EL TUTOR O TUTORA
Abans del PRIMER DÍA D’INICI DE CURS ACADÈMIC, cada mentor rebrà un correu
del seu tutor. . A
a uest o ta te el tuto do a à les i di a io s opo tu es, s’i te essa à
pels o ta tes d’ajuda ue s’hage p oduït des de la at í ula i demanarà al mentor la
llista d’estudia ts de p i e als ui estiga ajuda t. Els mentors acompanyaran al tutor el
primer dia de classe.
En Dret, el tutor se à el p ofesso o p ofesso a de l’assig atu a T i ues i
ha ilitats ju ídi ues àsi ues del g up/titulació al que ha estat vinculat des de juliol
En Criminologia el tutor serà el professor o professora de l'assignatura "Habilitats i
destreses" o, si és el cas, el coordinador de la titulació.
En Ciències Polítiques i en el Doble Grau Dret- CCPP, el tutor serà el coordinador de
la titulació.
El tuto o tuto a do a à d’alta e l’Aula vi tual de l’es e tada assig atu a
l’estudia t e to pe a ue ti a a s a la i fo a i del g up.
El tutor o la tutora remetran al coordinador la llista de mentorats de cada mentor
pe a ue se do e d’alta e Se eta ia Vi tual a a s del 30 de setembre
6.- ACCIONS D’ACOLLIDA DE L’INICI DE CURS
Els mentors i mentores mantindran la iniciativa de manera proactiva amb els
e to ats u a vegada s’i i ie les lasses, incloent:

contacte personal

contactes per correu

a o pa a e t e les a tivitats d’i o po a i de l’assignatura,
sempre en presència del professor o professora
7.- SEGUIMENT DE LA MENTORIA
Tal i o t p evist el p og a a, a pa ti d’a uest o e t els e to s i mentores
mantenen activament el contacte amb els mentorats, transmeten de manera puntual
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i fo a i , e u sos i o vo at ies del e t e o la U ive sitat, s’i te esse pe l’evolu i
de la incorporació dels seus mentorats, atenen dubtes o dificultats, mantenen el contacte
p ese ial o a t av s d’alt es vies.
Cal que els mentors traslladen de manera puntual aquestes accions a Secretaria
Virtual per a que els tutors facen un seguiment constant i efectiu de la mentoria i puguen
constatar que realment està fent-se l’a i d’a o pa a e t i dividualitzat.
Els tutors i tutores contactaran amb els mentors per a contrastar les accions de
mentoria o per a reclamar la informació que necessiten per a fer el seguiment.
Els tutors i tutores traslladaran als seus mentors les indicacions o iniciatives que
reben del programa Entreiguals o de la coordinació de la Facultat per tal de completar el
o ju t d’a io s del p og a a
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