Compromís de participació en el programa Entreiguals curs 2017/2018
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA
Modalitat mentors i mentores d’estudiants de primer
Titulacions: Grau en Fisioteràpia
Requisits:
Ser estudiant de la titulació amb un mínim de 48 crèdits superats.
Modalitat mentors i mentores d’estudiants incoming
Titulacions: Grau en Fisioteràpia
Requisits:
Ser estudiant de la titulació amb un mínim de 48 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
la ciutat.
Formació del centre
Sessió 4

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

Juny 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.
• A MÉS,
•

•

ELS MENTORS I MENTORES DE L’ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS:
• Participar en les accions del centre en l’acollida dels nous estudiants:
- Assemblea informativa als estudiants de primer (juliol 2017)
- Dies de matriculació dels estudiants de primer (juliol 2017)
- Contacte a l'aula amb l’estudiant mentorat de primer a l'inici del curs i durant el periode
d'inscripció al programa Entreiguals per a animar-los a participar (setembre 2017)
• 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:
- Assemblea informativa als estudiants de primer (juliol 2017)
- Contacte a l’aula amb l’estudiant mentorat de primer a l’inici del curs i durant el període
d’inscripció al programa entreiguals per animarl-los a participar (setembre 2017)
- Visita guiada al centre amb els estudiants mentorats (setembre 2017 i febrer 2018))
• 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.

Compromís de participació en el programa Entreiguals curs 2017/2018
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 del mentor per part del professor 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 l’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”.

