
Compromís de participació de l’estudiantat mentor en el 
programa Entreiguals - curs 2022-23 

FACULTAT DE FÍSICA 
 
 
 

A)  TITULACIONS QUE HAN D’ESTAR CURSANT L’ESTUDIANTAT INTERESSAT EN SER MENTOR/A 
 

Modalitat Titulacions Requisits  Altres requeriments 
Mentoria 
d’estudiantat 
de primer 

− Física 
− Òptica i Optometria 
− Doble Grau en Física 

i Matemàtiques 

Criteris selecció: Tindran prioritat les 
persones que no hagen sigut mentores 
anteriorment. Es tindrà en compte la paritat, 
el nombre de crèdits superats, la nota 
mitjana i la motivació. 

Els estudiants que no 
atenguen la sessió 
específica del 
centre seran 
exclosos del 
programa 
 

− Doble Grau en Física 
i Química 

Tenir superat un mínim de 30 crèdits 
 
Tindran preferència els estudiants que el 
curs passat no foren admesos per excés de 
sol·licituds 

 

Mentoria 
d’estudiantat 
incoming  
 

− Física 
− Òptica i Optometria 
 

Tenir superat un mínim de 48 crèdits 
Criteris selecció: Es tindrà en compte haver 
sigut mentor, coneixement d’idiomes, nombre 
de crèdits superats, nota mitjana, motivació i 
possible entrevista personal. 

Els estudiants que no 
atenguen la sessió 
específica del 
centre seran 
exclosos del 
programa 
 

- Doble Grau en Física i 
Química 

Tenir superat un mínim de 30 crèdits 
 
Tindran preferència els estudiants que el 
curs passat no foren admesos per excés de 
sol·licituds 

 

 
 
B) OBLIGACIONS DELS MENTORS I MENTORES:  
 

1. Seguir el pla de formació del programa (16 hores) i fer-ne un adequat aprofitament 
 

Formació comuna   

 Sessió 1   Què és la mentoria. Fonamentació i 
organització del programa Entreiguals  5 hores 

2,5 hores presencials 
1,0 hora connexió síncrona 
1,5 hores de treball autònom 

Del 14-02-22 al 08-03-22  Sessió 2   La Universitat de València: recursos i 
serveis. Acollida incoming  4 hores 

1,5 hores presencial 
1,0 hora activitat a La Nau 
1,5 hores de treball autònom 

 Sessió 3   Habilitats de comunicació en la relació 
d’ajuda    3 hores 3 hores presencials  

Formació del centre   

 Sessió centre Organització i criteris de seguiment 
propis  4 hores Presencial o en línia 

Primer: entre el  4 i el 8 juliol 
2022 
Incoming: entre el 13 i el 17 de 
juny 2022 

 
 

2. Participar en les següents accions específiques del centre relacionades a la incorporació: 
 

Modalitat Activitat Data 
PRIMER Jornada de Benvinguda 

Programa Conèixer 
Primer dia de curs 
abril 2022 

INCOMING Benvinguda estudiants incoming 
Setmana Internacional 

Segona quinzena de setembre 
Segona setmana novembre 2022 

 
3. Crear un vincle d’ajuda i acompanyament amb l’estudiantat mentorat i prendre la iniciativa en els contactes. 
4. Establir el primer contacte amb l’estudiantat de manera immediata a l’assignació. 
5. Transmetre tota la informació i continguts previstos en el programa i atendre els dubtes i consultes dels 

mentorats 
6. Atendre els requeriments del Sedi, del centre i del tutor/a. 
7. Mantindre de manera continuada la COMUNICACIÓ amb el programa mitjançant el correu electrònic 

institucional @alumni.uv.es i la plataforma per al seguiment de la mentoria en Secretaria Virtual. 



Informació sobre protecció de dades 
T'informem que la participació al programa Entreiguals suposa el tractament de les teues dades personals necessàries per a la gestió del mateix. En tractar-se d'una activitat que comporta 
l'obtenció de crèdits ECTS, en finalitzar el programa es realitzarà una avaluació per part del professor tutor. 
Així mateix, t'informem que el teu correu electrònic institucional serà comunicat al coordinador/a, al tutor/a i als mentorats/ades que se t'assignen en el marc del programa. 
Conforme a allò l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les persones interessades podran exercir els seus 
drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es tramès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia 
d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València. 

8. Compliment de la normativa sobre ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat 
de València: 

- Obligació 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 
(usuari@alumni.uv.es), no sent la Universitat de València responsable de les comunicacions 
efectuades a través d'altres mitjans. 

 

 
 
 
 
 
 
C) RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 
La participació en aquest programa té un reconeixement de 3 crèdits ECTS per a l’estudiantat de grau. Per la participació 
en successives edicions es reconeixen 1,5 crèdits. 
La inscripció en el programa suposa el coneixement de les seues característiques i l’acceptació de les condicions en les 
quals es desenvoluparà. 
 
 
 
 
 
 


