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1 INTRODUCCIÓ 

El Programa socioeducatiu Ítaca és promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i gestionat per la Fundació Autònoma Solidària amb la col·laboració de la 

Facultat de Ciències de l'Educació; i patrocinat pel Grup Santander i els ajuntaments dels 

centres participants. 

Un any més, un cop recopilades totes les dades, presentem la memòria acadèmica, 

instrument essencial de recollida d’informació detallada sobre cadascuna de les edicions del 

Campus. Ens permet seguir amb detall la seva evolució any rere any i els canvis que es van 

introduint per tal d’adaptar-se a la realitat canviant de tots els agents que hi intervenen. Un 

cop finalitzada la seva catorzena edició, es realitza un balanç del seu desenvolupament i 

l’estat actual del projecte. 

Els aspectes referents als objectius fundacionals del Programa Campus Ítaca i a la 

metodologia emprada, s’han mostrat adequats i s’han mantingut durant les contínues 

edicions. Diferents estudis (Informe PISA 2016, Informe Fundació Bofill) posen de manifest 

la importància i la necessitat d’augmentar la taxa d’alumnat amb estudis post-obligatoris i la 

necessitat d’endegar mecanismes que, no només evitin l’abandonament escolar prematur, 

sinó que estimulin al jovent a continuar la seva formació més enllà de l’etapa obligatòria.  

El Campus Ítaca és un programa de transició de la secundària a la planificació de continuar 

els estudis post obligatoris. Cal entendre que l’orientació acadèmica-professional i l’estímul 

per als estudis superiors, ha de començar a l’ESO, ja que seran elements decisius per a 

l’èxit o el fracàs en aquesta etapa i, per tant, per a la continuïtat o l’abandonament dels 

estudis post obligatoris i el món universitari i/o professional. d’aquests estudiants. D’altra 

banda, les dades sociolingüístiques de la població participant al Campus confirmen la 

importància d’actuacions en l’àmbit lingüístic i en col·lectius específics com aquells als quals 

s’adreça preferentment aquest projecte. 

Des de bon principi, el treball que s’ha efectuat al Campus s’ha centrat en el 

desenvolupament de les competències clau proposades per L'Organització per a la 

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (l’OCDE) que orienten també les finalitats i les 

accions educatives dels currículums a Catalunya. Per altra banda, la metodologia de 

caràcter col·laboratiu i cooperatiu emprada en moltes de les activitats, ha estat avalada pel 

professorat i l’alumnat implicats i s’ha mostrat eficaç i ajustada a les necessitats i 

característiques del projecte. 

Al mateix temps, els diferents agents educatius (Instituts d’Ensenyament Secundari, 

Administració educativa, famílies i alumnat) han manifestat que la tasca del Campus 

connecta directament amb les preocupacions més bàsiques que l’educació a casa nostra ha 

d’afrontar. I en aquest sentit, tant per les dades recollides com per les opinions d’aquests 

agents, el Campus Ítaca actua com una eina molt útil per fomentar les ganes d’aprendre i de 

seguir estudiant de l’alumnat.  

 

2 OBJECTIUS GENERALS 

La finalitat del programa és aconseguir que en acabar l’etapa de secundària obligatòria un 

major nombre d’estudiants continuï la seva formació post-obligatòria per poder cursar, més 
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endavant, cicles formatius de grau superior o estudis universitaris. Alhora, però, el Campus 

Ítaca vol ser un espai de convivència entre nois i noies d’entorns socials diversos i potenciar 

l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació. 

Les activitats que es duen a terme al llarg de l’estada al campus, estan pensades i 

dissenyades per a donar un tastet de les diferents branques de coneixement que s’ofereix a 

la UAB i alhora, estan equilibrades amb d’altres activitats més transversals i lúdiques, fent 

possible que totes i cadascuna d’elles aportin un valor a la consecució dels objectius del 

programa.  

Com ja s’ha dit, des dels seus inicis es va optar per utilitzar les competències com a eix 

vertebrador del programa. Aquesta opció es justifica pel fet que l’assoliment de les 

anomenades competències clau -que segons l’OCDE haurien d’assolir tots els ciutadans- és 

un objectiu tant en l’àmbit europeu com al nostre país. Així doncs, es van programar 

activitats per treballar habilitats de comunicació, de resolució de problemes i d’ordre 

personal i social en contextos diversos i per a diferents àrees de coneixement.  

Per altra banda, pel que fa la llengua catalana i al foment de valors per aprendre a conviure 

en un món cada vegada més divers, entenem la llengua catalana com una eina de 

comunicació important dins el context educatiu de la universitat, i per tant, incidim en 

fomentar el seu ús entre els participants. 

3 EL CAMPUS EN XIFRES  

Aquest any han participat al Campus Ítaca 385 alumnes procedents de 77 centres de 

secundària de titularitat pública de la província de Barcelona. La major part dels instituts, 54 

en total, són de diferents municipis del Vallès Occidental, i els 20 restants d’altres 

comarques de Barcelona. 

El següent gràfic mostra la distribució dels participants per comarques: 
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En el gràfic següent es pot observar, tant pel que fa al nombre de centres de secundària 

com d’alumnat, l’evolució d’ambdós paràmetres des dels inicis del programa. Es visualitza 

l’increment progressiu de participants i centres des del 2004 fins al 2008 i l’estancament de 

participació del 2008 fins a l’edició 2014. En l’edició del 2015 hi va haver una reducció del 

nombre d’alumnes per centre per l’eliminació d’un torn. I a l’edició 2016 es va incrementar un 

11% el nombre de centres de la comarca del Vallès Occidental i un increment de 64 joves 

participants. En la XIVª edició, s’ha mantingut el nombre de centres i municipis. 

D’acord amb l’objectiu d’acostar la universitat a tothom i alhora contribuir a fomentar la 

convivència en la diversitat tant en l'aspecte individual com en el cultural i el social, des de la 

perspectiva d’una educació inclusiva. Al gràfic següent es pot veure la composició del 

Campus pel que fa als orígens de l’alumnat: 
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El percentatge dels alumnes d’origen immigrant ha estat del 10.37% (40 nois i noies nascuts 

fora de l’estat espanyol). Els països de procedència han estat: Argentina (2), , Bolívia (1), 

Colòmbia (1), Equador (1), Filipines (2), Gambia (2), Marroc (18), Pakistan (2), Paraguai (2), 

Perú (1), Portugal (1), Romania (1), Russa (1), Senegal (1), Togo (1), Uruguai (1),  Xina (2).  

Al gràfic següent es pot veure la composició del Campus pel que fa al gènere de l’alumnat: 

 

 

Han participat un total de 228 noies i 156 nois, malgrat que s’hagi proposat en els criteris de 

selecció de l’alumnat tenir en compte la paritat de sexes, el nombre de places per centre 

eren imparells, fet que ha influït en aquest indicador. 

Des de la coordinació del programa, considerem molt important tenir coneixement de 

qualsevol seguiment mèdic de l’alumnat per si, en algun moment es requereixen 

adaptacions materials, organitzatives i/o metodològiques ó bé prevencions i/o actuacions 

mèdiques. Val a dir la diversitat de situacions individuals s’han intentat portar des de la 

normalitat sense actuacions específiques si no calien i facilitant l’acomodació dels estudiants 

quan era necessari. Els alumnes que tenen diagnosticades malalties cròniques solen ser 

molt autònoms i disciplinats amb els seus hàbits, la qual cosa ens facilita molt la feina.  

3.1  Perfil dels participants: 

El programa va dirigit a alumnat que ha finalitzat 3er de la ESO. En la definició del perfil de 

l’alumnat participant, s’ha tingut en compte el requisit socioeconòmic i els criteris d’estudis 

dels progenitors i les notes acadèmiques. Per tal de validar el perfil dels joves seleccionats, 

s’ha creat una comissió mixta entre els instituts i ajuntaments per tal de validar el llistat 

d’alumnes. 

3.1.1 Selecció dels participants: 

Els candidats s’han seleccionat segons tres factors: situació socioeconòmica, referents 

acadèmics i resultats acadèmics.  

3.1.1.1 Situació socioeconòmica 

Aquesta edició  la situació socioeconòmica dels joves ha estat considerat un requisit 

excloent, considerant aquest com un factor d’equitat en l’accés als estudis post-obligatoris 

i/o superiors dels joves participants. Aquest ha tingut un valor del 40% respecte al global 

dels factors de selecció. La selecció d’aquest ítem ha estat gestionat a cada municipi amb 
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diferents criteris (coordinació amb serveis socials, demanant rendes, amb el coneixement de 

la situació familiar,...) 

Aquestes han estat les dades recollides en la selecció dels candidats seleccionats: 

 

 
Font: Formulari de criteris de selecció dels municipis 

 

Les dades recollides s’han valorat de 0 a 40 punts, entenent el 40 com a puntuació màxima. 

En el gràfic, tants sols hi ha un 5,7% de joves que mostren poques dificultats 

socioeconòmiques. Per altra banda, el 44,9% dels joves han estat seleccionats amb el 

màxim de puntuació en el criteri socioeconòmic. 

Fent la comparativa respecte a la darrera edició, s’ha eliminat els alumnes sense cap 

situació desfavorable en criteris socioeconòmics i ha disminuït d’un 7% a un 5,7% les 

puntuacions de 0 a 10 punts. 

 

Font: Formulari de criteris de selecció participants  
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3.1.1.2  Referents acadèmics adults 

L’altre indicador que incideix en la projecció dels joves cap als estudis superiors i afavoreix a 

donar continuïtat en les trajectòries formatives futures, és el nivell de formació dels 

progenitors. Aquest criteri té un valor del 30% respecte al global dels criteris de selecció. Al 

següent gràfic es recull la informació sobre els estudis superiors dels progenitors/tutors 

legals dels candidats participants. 

 

 

Font: Formulari de criteris de selecció participants  

 

En el gràfic es pot observar que el 90,4 % dels joves no tenen cap progenitor amb estudis 

superiors, i un 0,8 % ambdós progenitors són universitaris. 

El següent gràfic mostra la comparativa de les darreres edicions respecte al criteri dels 

referents acadèmics 

 

Font: Formulari de criteris de selecció participants  

 

El següent gràfic ens indica el nivell d’estudis acabats dels progenitors segons les respostes 

recollides en el qüestionari realitzat als participants del programa: 
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Font: Qüestionari inicial dels joves participants  

 

Si comparem les dades dels estudis dels progenitors des de l’edició 2015, s’observa que el 

nivell d’estudis post-obligatoris dels progenitors disminueix d’un 53% a un 18,9%. I pel que 

fa a la resta de nivells augmenten de forma significativa: sense estudis d’un 5% a un 8,63%; 

els estudis primaris d’un 14,5% a un 20,49% i els estudis secundaris d’un 27,5% a un 

43,4%. 

Podem observar que la modificació dels criteris de selecció ha influit en el perfil de famílies a 

qui s’adreça el programa, ajustant-se aquesta a la finalitat socioeducativa del programa. 

3.1.1.3 Notes acadèmiques 

En aquesta edició, el criteri de notes acadèmiques ha tingut un valor del 30% del total de 

puntuació. Les puntuacions han estat distribuides segons les notes obtingudes de nota 

mitjana del primer trimestre de 3er d’ESO. Les puntuacions d’aquest criteri han estat:  per a 

notes de 5 a 6: 15 punts;  per a notes de 6,1 a 8: 30 punts i per a notes de 8,1 a 10: 15 

punts. Les notes inferiors a 5 són descartades. 

En el gràfic podeu observar la distribució d’alumnes segons la puntuació obtinguda en els 

criteris de selecció. 

  
Font: Formulari de criteris de selecció participants  
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    Font: Formulari de criteris de selecció participants  

 

La majoria de puntuacions (69,9%)  es troben entre el 6,1 i el 8. Hi ha més percentatge de 

participants que presenten notes del 5 al 6 (18,7%) que les puntuacions del 8,1 al 10 

(11,4%). 

Fent la comparativa amb el curs anterior, ha augmentat el nombre de joves que es troben en 

la franja del 6,1 a 8 en un 11%, que s’ha compensat reduint els participants que han obtingut 

notes entre el 5 i el 6. El nombre de joves amb notes altes gairebé no han variat. 

    
Font: Formulari de criteris de selecció participants  

 

La nota mínima es troba en el 5 i la màxima un 9,3. La mitjana de les notes es troba en el 

6,9 respecte al 6,8 en l’edició anterior.  



Fundació Autònoma Solidària 

CAMPUS ITACA Memòria acadèmica 2017 

11 de 40 

3.2  Dades lingüístiques 

Un dels objectius del programa és promoure l’ús de la llengua catalana com a eina de 
comunicació durant l’estada al programa. Per tal d’analitzar aquest objectiu, s’han analitzat 
una sèrie d’ítems que ens donen informació de l’ús que en fan els/les joves participants. 

El següent gràfic mostra quina és la llengua materna dels participants: 

 

Font: Qüestionari inicial participants  

 

Més de la meitat dels participants són castellanoparlants. Tant sols el 21,3% dels joves 

tenen el català com a llengua materna, i un 2,6% verbalitzen que són bilingües. 

El 18% dels participants tenen com a llengua materna un idioma que no és ni el català ni el 

castellà. Destaquem la llengua àrab (6,4%) i la marroquina (2,6%) com les més 

representades. 

Quan demanem als joves que ens diguin quina és la llengua d’ús habitual fora de casa, el 

percentatge d’ús de la llengua catalana disminueix del 21,3% al 18,6% i augmenten els 

percentatges de bilingüisme de 2,6 a 3,1% i l’ús de la llengua castellana (del 58,1 al 76,5%). 

Malgrat aquest increment de l’ús del castellà com a llengua de comunicació habitual, el 91% 

dels joves afirmen que si s’inicia una conversa en català ells responen en català. 

Pel que fa l’ús del català, per bona part de l’alumnat del Campus Ítaca fora del context 

familiar, veieu el següent gràfic: 
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Font: Qüestionari inicial participants  

 

Malgrat que la totalitat de l’alumnat entén i pot comunicar-se en català, en el context 

acadèmic el parlen el 75% dels participants i en espais de comunicació entre companys/es 

el seu ús disminueix en un 16,5%. 

3.3  Personal docent  

Durant l'estada al Campus els alumnes han realitzat activitats educatives dirigides per 

gairebé un centenar de professors, investigadors, becaris i altres col·laboradors vinculats a 

13 facultats i més d’una trentena de departaments, instituts i centres de recerca de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Per dur a terme aquestes activitats els alumnes han 

estat tutoritzats -guiats i recolzats- per 23 monitors (14 de grup, 7 de transport i 2 de suport). 

Els monitors són joves universitaris que fa poc han acabat els estudis o que estan cursant 

estudis de tercer cicle a la UAB. Totes les activitats són dissenyades i implementades per 

professorat de la UAB majoritàriament, també hi ha col·laboradors que han estat 

emparentats amb departaments de la UAB o que tenen experiència dins de la dinàmica 

Ítaca. Tanmateix, en totes elles hi són presents els monitors/es que recolzen, ajuden i 

faciliten la feina del professor. Són ells els que condueixen els grups al llarg de tot el dia i 

són un element clau per a l’èxit del Campus. La seva selecció és acurada, ja que el seu 

perfil ha de ser molt complert (alt nivell acadèmic i competències en la dinamització i gestió 

de grups).  

Els monitors/es de transport s’encarreguen d’acompanyar a l’alumnat durant els 

desplaçaments amb autocar i també fan de monitors/es de menjador quan és l’hora del 

dinar. 

4 ORGANITZACIÓ DEL CAMPUS 

Durant l'estada al Campus els alumnes fan diferents activitats educatives, que podem 

agrupar en activitats acadèmiques (tallers, debats, problemes complexos i projectes), 

activitats lúdiques (artístiques, físiques i esportives) i activitats d’avaluació. A la figura 

adjunta es pot veure el calendari i l’horari d’aquestes activitats. Com es comenta al punt dels 

objectius generals, el disseny i ordre en la presentació i realització de les activitats no és 

gratuït i cada activitat té la seva funció dins de l’engranatge del Campus. S’han utilitzat 

colors per a marcar el diferents tipus d’activitats. A continuació s’exposen les 

característiques, finalitats i valoracions de cadascuna d’elles. 
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4.1  Calendari 

 

4.2  Distribució dels grups 

Els 385 alumnes que participen al Campus es reparteixen en dos torns. A cada torn 

participen 190 i 195 alumnes respectivament,  procedents de 77 instituts (39 al 1er torn i 38 

al 2on torn). El nombre d’alumnes per centre són 5 places, excepte alguns municipis del 

Vallès Occidental que han que varia en funció de la necessitat del municipi i del criteri de 

l’ajuntament corresponent. 

Per tal d’afavorir l’heterogeneïtat sociocultural i lingüística, i també l’organització de les 

diferents activitats, s’han fet 4 grups (A,B,C i D) entre 50 i 45 alumnes cadascun, procedents 

de diferents centres. 

 

 
 

Cada gran grup s’ha format per quatre petits grups entre onze i tretze alumnes, procedents 

de diferents instituts. D’aquesta manera, tots els alumnes coneixen una altra persona del 

seu grup, però no la resta de companys i companyes. Els petits grup es distribueixen el 

primer dia, en funció de les característiques personals de l’alumnat. 
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El matí del primer dia es dedica, d’una banda, a aconseguir que els nois i noies es coneguin 

i a organitzar els petits grups de treball i, de l'altra, a conèixer el mètode de treball i les 

normes de funcionament. Això es fa a través de jocs que serveixen per trencar el gel, però 

també perquè els tutors i tutores puguin observar el comportament i les característiques de 

l’alumnat per constituir petits grups, equilibrats i heterogenis alhora. 

Un cop formats els petits grups de treball, s’estableix el primer contacte dels nois i noies 

entre si i amb el monitor/a de referència. 

El petit grup té un monitor/a referent que acompanya i dóna suport en totes les activitats que 

fan al Campus. Al final de cada jornada l’equip coordinador del programa es reuneix amb 

tots els monitors/es per tal de valorar les activitats del dia, comentar les incidències i decidir, 

si és necessari, modificacions o actuacions específiques per tal de millorar-ne el 

funcionament. Tot i que el petit grup és la unitat bàsica de treball, durant el campus 

s’empren altres agrupacions en funció de les necessitats i objectius de cada activitat. 

 

Per tal de treballar el petit grup amb el seu monitor/a referent, es planteja conjuntament 

consensuar els compromisos i les normes que s’hauran de respectar i complir al Campus, 

mitjançant el full de compromisos. Amb aquesta finalitat, es formalitza un contracte 

d’aprenentatge que signen tots els membres del grup, tant els alumnes com el tutor o tutora. 

D’altra banda se’ls explica en què consistirà el Campus, horaris, instal·lacions del campus 

de la UAB i la presentació de cadascuna de les persones del grup. 

5 ACTIVITATS 

Seguidament descrivim les activitats realitzades en aquesta edició 2017, tenint en compte 
les diferents tipologies d’activitats: pedagògiques, lúdico-esportives i d’avaluació.  

5.1  Activitats pedagògiques dirigides 

5.1.1 Tallers 

Els tallers són activitats que s’han realitzat durant els primers dies del Campus, amb la 

finalitat de poder donar eines per a desenvolupar les diferents activitats que es van realitzant 

al llarg del campus. S’han dut a terme 3 tallers diferents de manera rotatòria per tal que tot 

l’alumnat hagi pogut adquirir les competències i estratègies necessàries. 

 Taller L. En el taller de llengua catalana es pretén treballar la comunicació i 

l’expressió oral, la comunicació no verbal, els elements i factors a tenir en compte alhora 

de parlar en públic, les pauses, els silencis, els diferents tipus de llenguatges...  

 Taller A. Competència audiovisual. Tractament de la informació i coneixement de les 

diferents eines comunicatives per tal de donar forma a una idea de manera visual i 

entenedora. 

 Taller M. En el taller de competència matemàtica  dona a conèixer el llenguatge 

matemàtic per tal de desenvolupar la competència científica: mesura, tractament de les 

dades, construcció i lectura de gràfics, representacions geomètriques i deducció i 

interpretació matemàtica d’una realitat. 
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Com s’observa al gràfic, la línia de treball en general és bona. Destaca la bona puntuació del 

taller de llenguatge matemàtic, ja que en aquesta edició s’ha utilitzat com a element 

motivador treballar els continguts matemàtics amb un videojoc. Pel que fa al taller 

d’expressió oral i al taller d’ús audiovisual presenten puntuacions molt semblants. L’actitud i 

l’interès per aquests dos tallers, ha costat una mica més, ja  que i se’ls demana que realitzin 

una exposició oral i una presentació audiovisual davant dels companys que encara no 

coneixen. Cal considerar que aquesta és la primera activitat pedagògica que realitzen els 

joves i sovint els costa prendre entrar en matèria. 

5.1.2 Debats  

Aquest és l’espai en què es treballen més específicament habilitats d’ordre social i s’ofereix 

mitjançant el format de debat, un espai opinió i escolta activa per tal incorporar nova 

informació sobre la temàtica plantejada, afavorint així, l’anàlisi reflexiu i la creació d’un 

discurs propi. S’hi tracten temes que afecten els joves de ple com ara la multiculturalitat, la 

justícia social, la igualtat de gènere, la salut i imatge corporal. 

Els debats són rotatius i els joves realitzen tres dels sis debats proposats:  

 D1. Conviure gent de diferents orígens 

 D2. Val la pena patir per amor? 

 D3. Un bon mos, un bon cap, un bon cos...? 

 D4: Què vol dir ser home avui  

 D5. Missatges i missatgers 
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El format dels debats és breu i directe i pretenen treballar i desenvolupar competències 

comunicatives, de participació, escolta i reflexió sobre un determinat tema que sigui del seu 

interès. En general, l’interès dels joves pels temes proposats ha sigut bo. L’actitud i la 

satisfacció és molt bona a tots els debats i malgrat que la participació activa ha estat present 

en menor mesura. 

 

5.1.1 Un cas per resoldre 

Els casos plantejats tenen una durada de tot un dia i es realitzen en grups de 13 o 14 joves. 

Els joves participants afronten la comprensió de fenòmens i situacions complexes amb la 

metodologia de l’estudi de cas, on han de resoldre emprant les seves habilitats de 

raonament i de cooperació, i relacionant el coneixement adquirit per anar construint 

l’argumentació i les conclusions finals.  

La finalitat d’aquest és aconseguir que l’alumnat entengui que les situacions depenen de 

molts factors i que cal estudiar-les des de diferents punts de vista i sovint requereixen la 

participació de molts agents per tal de ser resoltes satisfactòriament. Cada grup realitzarà 

dos dels 12 casos plantejats. 

  CR1. Genètica. Selecció embrions per salvar vides 

Cada any, centenars de parelles amb riscos de transmetre greus malalties hereditàries es 

sotmeten a una fecundació in vitro amb diagnòstic pre implantacional, tècnica que permet 

transferir a l’úter de la mare aquells embrions que s’han caracteritzats com a sans. Però, què 

implica aquesta tècnica, quines decisions cal prendre  i com de complexes són aquestes 

decisions? Al llarg de les sessions es mostra com la ciència ha donat solucions a problemes 

que fins fa poc no en tenien, però també com altres motius participen a l’hora de prendre 

una decisió tan complexa com aquesta. Així, després de conèixer els mecanismes bàsics de 

l’herència es realitza, amb mostres d’origen animal, una fecundació in vitro. Posteriorment, 
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es discuteix utilitzant un joc de rol, les diferents implicacions de dur a terme una tècnica com 

aquesta.  

 CR2. Òptica. Observant i explicant fenòmens Òptics 

A partir de l’observació de diferents fenòmens òptics com l’òptica amb miralls i lents, els 
efectes de polarització de la llum i la difracció de llum, pretenem explicar i entendre tot el que 
hem observat i com els fenòmens depenen de determinades variables que podem analitzar 
detingudament. 

 CR3. Sociologia. “Quins problemes tenim els joves? Identifiquem-los, analitzem-los, 

solucionem-los” 

Aquest és un cas per resoldre vinculat a la sociologia. S’introdueix a l’alumnat en els 

processos que es realitza des de l’administració pública per a abordar les diferents 

situacions socials, mitjançant l’estudi del cas de la realitat quotidiana de la joventut i de les 

seves problemàtiques. La metodologia de desenvolupament de l’activitat es basa en la 

participació activa i interrogativa de l’alumnat i en grups de debat que permetin la reflexió 

pròpia i la posada en comú.   

 CR4. Polítiques Europees. Un passeig a través de les seves fronteres 

L'activitat vol apropar els i les estudiants a la comprensió de les polítiques públiques que 

emanen des de les nostres principals institucions polítiques. Com vivim en un món sempre 

més interconnectat, aquestes institucions van des dels ens locals (ajuntaments) fins a les 

instàncies supranacionals i Internacionals (la UE). L'activitat proposa presentar com a cas 

d'estudi concret una de les principals innovacions institucionals en el marc de la sanitat 

pública: un hospital transfronterer - primer cas a Europa - que pugui servir dues poblacions 

pertanyents a dos estats nacionals diferents: França i Espanya.  

 CR5. Física que salva vides: Xocs entre vehicles i cinturó de seguretat.  

Els accidents de transit són un dels principals problemes de la nostra societat, i cada any 

causen centenars de morts i ferits al nostre país. Com els podem evitar? Com podem 

incrementar les mesures de seguretat dins d’un vehicle? Al llarg del dia els estudiants 

simularan diferents frenades i xocs entre vehicles, i analitzaran a través de diferents 

mètodes experimentals de quins factors depèn com és una frenada, un xoc, i com el cinturó 

de seguretat o l’airbag poden salvar vides. 

 CR6. Psicologia. Els beneficis de l’activitat física en el rendiment acadèmic  

Mitjançant la reproducció d’algunes situacions amb les que es troben els esportistes d’alt 

rendiment (controlar el focus atencional durant els moments de pressió, assolir el nivell 

òptim d’activació per rendir al màxim, o reforçar el treball en equip per assolir objectius) es 

treballaran tècniques emprades en el camp de la psicologia de l’esport. La finalitat de 

l’activitat és que els alumnes coneguin algunes de les tècniques que fan servir els 

esportistes i reflexionin sobre situacions pròpies on podrien aplicar-les. 

 CR7. Biociències. Al·lèrgies  

Durant la primera sessió als joves participant se’ls plantejarà un problema local sobre 

al·lèrgia al Campus que han de resoldre mitjançant un estudi botànic i fenològic.  

L’activitat es centrarà en la identificació i la geo-localització de les plantes de l’entorn que 

poden causar al·lèrgies mitjançant una llista preestablerta, gràcies a una App. Els joves en 

grups hauran de recórrer una zona del Campus, identificar totes les plantes que poden 
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causar al·lèrgies i determinar la seva fenologia (si presenten flors o no, si estan obertes o 

tancades, o si presenten fruits). Per validar les seves aportacions hauran de fer fotografies i 

pujar-les a l’aplicació. Les dades obtingudes s’analitzaran per tal de determinar quines zones 

del Campus tenen major presència d’espècies al·lergògenes. 

 CR8. Arqueologia. Detectius del passat Projectes 

Aquest projecte s’ha dirigit a familiaritzar a l’alumnat amb les habilitats pròpies del mètode 

de recerca arqueològic, caracteritzat per la necessitat de treball en equip i amb una diversitat 

de dades que han de combinar-se per donar respostes a les hipòtesis plantejades. L'activitat 

es porta a terme mitjançant una proposta d’investigació guiada basada en un cas simulat 

d’una troballa arqueològica al campus. 

Com a les altres activitats, la gràfica recull les valoracions de l’alumnat sobre les seves 

actituds, aprenentatges fets, interès suscitat pel problema plantejat, oportunitats d’expressar 

dubtes/opinions així com el nivell global de satisfacció. 

 CR9: Publicitat. Un anunci de ràdio 

Quan un anunciant s’adreça a una agència de publicitat per demanar-los que li proposin una 

campanya publicitària per a un dels seus productes s’inicia aquest cas per resoldre. En el 

desenvolupament d’aquest encàrrec, esdevé essencial el paper del departament creatiu. 

Són els creatius els qui tradueixen la necessitat de l’anunciant -que el departament de 

comptes de l’agència ha explicitat en un document anomenat briefing- en una campanya 

concreta que ha de ser original, innovadora i atractiva. La tasca dels creatius suposa 

entendre el producte i el client, conèixer la competència –si n’hi ha-, valorar quin o quins 

elements del producte són susceptibles de ser destacats, proposar un concepte creatiu, és a 

dir, la idea que esdevindrà l’eix de la campanya i, finalment, executar la producció de 

l’anunci, per la qual cosa, els cal conèixer les formes expressives i narratives pròpies de 

cada mitjà de comunicació. 

 CR10: Veterinària. La dieta dels herbívors 

La composició de la dieta de grans herbívors, salvatges o domèstics, és una informació 

imprescindible a l’hora de gestionar les poblacions d’aquests animals. En aquest cas, es 

pretén fer una anàlisi de la dieta d’herbívors que pasturen en sotaboscos i matollars amb la 

finalitat de reduir la biomassa combustible (p.e. vaques braves als Ports de Tortosa o 

vaques i cabres als entorns de Montserrat). D’altra banda es pretén també fer l’anàlisi de la 

dieta d’herbívors com la cabra o la daina (Dama dama) que representen una amenaça en la 

regeneració dels boscos de Mallorca. Aquesta informació aportarà arguments a l’hora de 

prendre decisions sobre si potenciar o eradicar grans herbívors en determinats paisatges. 

 CR11 i CR12: Dret. Resolem el cas  

La proposta des de l’àmbit del dret, es de simular un cas per resoldre d’un accident de 

trànsit o un accident dins d’un museu i analitzar els conflictes que es generen entre les 

persones implicades. Les tasques del dia s’agrupen en un primer moment en què es fa la 

Presentació del cas, un segon moment en que Defensem i comuniquem les nostres opinions 

i la part final en que es realitza la Simulació del judici. 
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Enguany s’han incorporat quatre nous casos per resoldre respecte l’edició anterior: CR2: 

òptica, CR4: polítiques europees, CR9: publicitat un anunci de ràdio i CR10: la dieta dels 

herbívors.  

En general la valoració és positiva. Els casos a resoldre que més han destacat per sobre de 

la resta són: “CR6: Psicologia. Els beneficis de l’activitat física en el rendiment acadèmic”, 

CR9: Publicitat. Un anunci de ràdio” i CR11 i 12: Dret: resolem un cas”. Malgrat que hi ha 

hagut diferències en les valoracions en funció dels casos, totes les puntuacions obtingudes 

han estat per sobre de 7. 

5.1.2 Investiguem! 

Els projectes de recerca són l’activitat que té més pes dins del Campus Ítaca, ja que té la 

finalitat de donar a conèixer als joves participants la vessant d’investigació i recerca de 

diferents temàtiques que s’estan treballant des de la UAB. La durada dels projectes permet 

fer un petit tastet simulant una recerca, on hauran de formular hipòtesis, fer ús de diferents 

instruments i tècniques per a l’obtenció de les dades, analitzar els resultats i fer-ne una 

valoració. Cal que sigui un treball cooperatiu entre tots els membres del grup i que aprenguin 

alguna metodologia d’anàlisi i l’elaboració de conclusions del seu projecte mitjançant 

recursos audiovisuals. El projecte es desenvolupa durant els tres últims dies del Campus. 

S’hi dediquen 10 hores i acaba amb la presentació dels resultats en un acte de cloenda, 

davant de familiars i representants dels instituts, ajuntaments i de la UAB. 

Aquests són els projectes que s’han dut a terme en aquesta edició: 

 P1. Fem un videoclip 

 P2. Comunicació: ítaca TV 

 P3. Aliments i ciència en acció 

 P4. Mites i realitats sobre la fecundació 

 P5. Un gourmet de l'energia: El cos humà 

 P6. El color: de la física al màrqueting. 

 P7. El cas dels refugiats sirians. L’entrevista com a eina d’estudi 

 P8. Atenció, recorda!: Relaxació i Xocolata 
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 P9. El món dels microorganismes 

 P10. Enginyeria. Robots a l’abast de tothom 

 P11. Nois i noies fem coses diferents... naturalment? 

 P12. Diagnòstic prenatal: un cas a resoldre 

 P13. La fotografia com a recurs per construir les nostres històries 

 P14. Introducció a la Ciberseguretat 

 P15. Traducció i Interpretació. No em malinterpretis! 

 P16. Medi Ambient. Investigació-acció de conflictes ambientals 

 P17. Toxicologia. Les defenses químiques de les plantes 

 

 

 

L’edició d’enguany presenta canvis respecte l’any anterior. Pel que fa als projectes, al P2 hi 

ha un petit canvi: és manté la temàtica de comunicació però enguany en comptes de ràdio 

s’ha tractat el mitjà de televisió. Hi ha altres projectes completament nous que s’han 

incorporat a aquesta última edició: P10: Enginyeria. Robots, P15: Traducció i interpretació, 

no em malinterpretis!, P16: medi ambient, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

i P17: Toxicologia: les defenses químiques de les plantes. 

La complexitat organitzativa del programa impossibilita que l’alumnat pugui escollir les 

temàtiques proposades, per tant, els continguts i les competències de cada projecte estan 

adaptades i a l’abast de qualsevol participant. No obstant, la percepció dels estudiants fa 
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que d’entrada alguns projectes tinguin major acceptació que d’altres. Tot i així, l’alumnat 

acaba gaudint del projecte que se’ls ha assignat. 

La tendència general és que els projectes tenen bona puntuació en la majoria d’aspectes. 

No obstant, la puntuació dels diversos ítems és molt irregular segons els projectes, és a dir, 

no hi ha una tendència igualitària pel que fa a les puntuacions. Els projectes més ben 

valorats són el P8 i el P17. Pel contrari, el projecte més fluix és el P5. 

5.2  Activitats lúdic-esportives 

Al Campus el joc s’utilitza en la vessant educativa i lúdica per al desenvolupament de 

diferents competències en l’àmbit cultural i en l’educació en valors, així com en el 

desenvolupament de la competència en l’àmbit de l’educació física. En aquest grup 

d’activitats hi trobem: la Gimcana de descoberta de l’entorn, activitats artístiques i físiques i 

activitats esportives. 

5.2.1 Gimcana: Descobreix la UAB! 

Amb aquesta activitat es té com a objectiu la superació de diferents reptes per a descobrir el 

campus de la UAB. S’hi dedica part d’un matí a l’inici del campus per tal que els participants 

es puguin endur una idea general de la magnitud del campus i dels seus equipaments. Els 

alumnes treballen de manera col·laborativa, emprant una estructura de grup, resolent 

problemes logístics i estratègics de diferent tipus. 

La valoració dels alumnes ha estat la següent: 

 

Com es pot observar al gràfic, aquesta activitat mostra una valoració bastant positiva 

respecte l’actitud, la participació i la satisfacció de l’alumnat. 

5.2.2 Activitats d’expressió artística i corporal 

En aquestes activitats l’alumnat ha pogut escollir l’activitat en funció dels seus interessos. 

Malgrat siguin activitats de caràcter més lúdic i artístic també es tenen en compte els 

aspectes formatius i d’expressió. Aquest any, s’han realitzat les següents activitats: hip-hop, 

zumba, circ, percussió, relaxació, teatre i art urbà.  
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La valoració de l’activitat és la següent:  

 

 
 

5.2.3 Activitats esportives 

El programa considera essencial per a la població adolescent la realització d’activitat física 

diària. Els motius són diversos: que l’alumnat entengui la importància d’incorporar hàbits de 

salut a la seva vida, que gaudeixi de la pràctica física com una font de plaer i de relació i que 

pugui canalitzar les tensions i energies acumulades al llarg de la jornada. Al llarg de l’estada 

s’ha dut a terme jocs alternatius, jocs tradicionals, una masterclass d’aeròbic i reptes físics 

cooperatius. 

 

 
 

Com es pot observar al gràfic, la valoració de l’alumnat és positiva. Cada dia s’ha anat 

combinant en petits grups diferents jocs i activitats físiques per gaudir d’una manera sana i 
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saludable. A més, s’ha pogut gaudir d’un dia de piscina a les instal·lacions de la Vila 

Universitària. 

5.3  Activitats d’avaluació 

5.3.1 Avaluació per part de l’alumnat participant 

Els alumnes han avaluat les activitats del Campus al llarg de la seva estada. Les 

avaluacions es fan a través del web: http://www.uab.cat/web/campus-

itaca/organitzacio/enquesta-d-avaluacio-1345719752124.html en el qual s’hi troben els 

diferents mòduls d’avaluació. D’aquesta manera el procés resulta àgil, ràpid i gens pesat per 

als joves.  

La darrera activitat d’avaluació és una sessió més llarga en la qual valoren individualment 

les últimes activitats realitzades, el Campus en la seva globalitat. A cada activitat es fa una 

valoració de l’ús del català entre els diferents agents participants al Campus. D’altra banda, 

en aquesta sessió també avaluen, tot i que en grup, el treball cooperatiu i el funcionament 

general. 

Les expectatives abans i després del campus respecte a la voluntat de donar continuïtat als 

estudis post- obligatoris han estat les següents: 

 

Les respostes respecte les expectatives de donar continuïtat als estudis post obligatoris dels 

i les joves no han variat significativament abans i després de la realització del campus. 

Malgrat això, el que si han manifestat, és que els ha aclarit o els ha ajudat a definir millor 

quin àmbit de coneixement els interessa. 

Per donar una petita mostra del sentir global del Campus Itaca per l’alumnat, hem demanat 

als joves que ens indiquin el grau de satisfacció personal respecte al global del campus. El 

següent gràfic ens indica quina ha estat la resposta dels joves: 

 

http://www.uab.cat/web/campus-itaca/organitzacio/enquesta-d-avaluacio-1345719752124.html
http://www.uab.cat/web/campus-itaca/organitzacio/enquesta-d-avaluacio-1345719752124.html
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Font: Qüestionari final participants  

Els joves han puntuat de 0 a 10 el seu grau de satisfacció. Els valors majoritaris oscil·len 

entre el 7 i el 10 (96,9%). 

5.3.2 Avaluació per part del professorat i els monitors tutors 

Utilitzant la mateixa plataforma virtual que els alumnes: 

http://campusitaca.uab.cat/enquestes/enquestes.php el professorat i personal tutor també 

avalua les diferents activitats, amb la finalitat de poder contrastar els punts de vista de 

l’alumnat, dels tutors i del professorat.  

Les valoracions de tots els participants en cada activitat, que no està inclosa en aquesta 

memòria per la seva extensió, es fa arribar a cada un dels professors implicats per tal que 

puguin, si s’escau, fer les modificacions que creguin oportunes.  

També els professors i tutors han avaluat l’ús del català durant el Campus, així com els 

següents aspectes: 

- Respecte els alumnes: nombre d’estudiants, puntualitat, participació i interès dels 

estudiants, feed-back 

- Respecte temari i contingut: durada, coneixement previ de l’alumne, consecució dels 

objectius 

- Respecte els ponents: grau de satisfacció personal, adaptació al grup, previsió de les 

activitats, comprensió del propòsit del programa, dificultats en la sessió, millora 

d’habilitats i coneixements, inconvenients i dificultats. 

6 ACTE DE CLOENDA 

El setè i darrer dia del Campus Ítaca de cada torn es realitza l’acte de cloenda. Des de la 

coordinació del programa es considera de vital importància aquesta part, ja que és on 

l’alumnat mostra el resultat del seu treball realitzat durant el campus mitjançant la 

presentació del projecte de recerca de cada grup, i on es reflecteix el que han aprés 

juntament amb els seus companys. 

El volum d’assistents ha requerit realitzar la cloenda en dos espais de forma simultània i 

amb aforament suficient per acollir a tothom. És per això que es va optar per utilitzar, a cada 

torn la sala d’Ates del Rectorat amb capacitat per a 350 persones i l’Auditori de la Facultat 

http://campusitaca.uab.cat/enquestes/enquestes.php
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de Ciències Socials i Lletres amb capacitat per a 425 persones i les sales de convencions de 

l’hotel Campus amb capacitat per a 600 persones.  

Detallem les personalitats que van presidir les diferents cloendes: 

Sala d’Actes Rectorat 

 1er torn 

- Sra. Margarita Arboix – Rectora  

- Sr. Gabriel Masfurroll – President del Consell Social   

- Sr. Jordi Prat – Director Fas  

Hotel Campus Sala Arnau Vilanova 

1er torn 

- Sr. Carlos Sánchez – Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 

- Sr. Carles Escolà – Alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola 

- Sr. Jose Mª Garcia – Director de la Zona Santander Universidades 

- Sra. Elsa Espinosa, coordinadora del programa Campus Ítaca 

Auditori Facultat Ciències Socials i Lletres 

 2on torn 

- Sr. Carlos Sánchez – Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 

- Sra. Tania Nadal – Vicepresidenta del Consell Social de la UAB 

- Sra. Elsa Espinosa, coordinadora del programa Campus Ítaca 

Hotel Campus Sala Arnau Vilanova 

1er torn 

- Sra. Maria Valdés- Delegada de la Rectora per a la Programació Acadèmica i la 

Qualitat 

- Sr. Joaquin Gairín -Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació 

- Sr. Jordi Prat- Director de la Fundació Autònoma Solidària 

Els representants dels ajuntaments i de les altres institucions i entitats que col·laboren en el 

programa convidades a l’acte, van ocupar les primeres files de la sala.  

Atès que una de les finalitats del Campus és que les famílies s’adonin de les capacitats dels 

seus fills o filles i que valorin positivament l’opció d’animar-los a continuar estudiant, se’ls va 

convidar personalment, en nom del director de la Fundació Autònoma Solidària, a l’acte de 

cloenda del torn respectiu. A part dels tutors i tutores i del professorat responsable dels 

projectes, també hi va assistir el professorat representant dels centres i molts altres 

col·laboradors que van acompanyar als estudiants.  

Cada acte va començar amb una breu intervenció dels integrants de la taula, que van parlar 

en nom de les institucions i es van referir a diferents aspectes del projecte: de com es va dur 

a terme i de l’interès social que comporta. 
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Després, cada grup d’estudiants va pujar a l’estrada i, davant de les autoritats, el professorat 

i les famílies, van presentar els resultats del projecte que havien desenvolupat durant la 

segona setmana del Campus. Cada grup va preparar una presentació virtual per explicar-ho, 

excepte els projectes de multimèdia, que van presentar el producte de la seva feina 

mitjançant un videoclip o un enregistrament en àudio del programa produït. Un any més, es 

va constatar l’emoció dels pares i mares dels alumnes en veure els seus fills en aquest 

escenari, tot gaudint de la cloenda amb tots els que havíem participat en l’experiència i 

havíem compartit amb els alumnes l’estada al campus de Bellaterra; una estada que 

probablement no oblidaran mai.  

7 ALTRES ASPECTES ORGANITZATIUS 

7.1  Assistència de l’alumnat 

Les condicions de participació per a l’alumnat que cada centre ha seleccionat i validat, amb 

la comissió mixta, per a la seva participació en el Campus, es formalitzen a través d’uns 

acords que signen, d’una banda el director de la Fundació Autònoma Solidària i d’altra, els 

representants legals dels nois i les noies. Entre d’altres, en aquest document s’assegura, 

excepte causes de força major, la participació de l’alumnat a totes les activitats 

programades. En la major part dels casos, aquest compromís es respecta. 

En aquesta edició, quasi tots els alumnes han assistit a totes les activitats del Campus. La 

majoria de faltes d’assistència han estat per qüestions mèdiques i/o familiars i sempre 

justificades. Tanmateix, hi ha hagut quatre casos en que per diferents casuístiques han 

deixat de venir al Campus. Després de parlar amb tutors, instituts i famílies, s’ha arribat a la 

conclusió de que degut a causes familiar, això, potser sumat a altres circumstàncies, els ha 

fet adoptar aquesta desafortunada decisió. En qualsevol cas, considerem que els esforços 

fets pels centres de cara a conscienciar les famílies i als seus propis alumnes de la 

importància de l’assistència, han donat els seus fruits, en tot cas sempre es pot millorar i hi 

treballarem perquè així sigui. 

7.2  Transport  

En matèria de transport extern (trajectes dels municipis a la UAB i viceversa) s’ha fet una 

nova selecció d’empresa de transport, l’empresa Avant Grup (Bardet). Respecte a les rutes, 

s’han mantingut les mateixes que a l’edició anterior, tot i que, s’han reorganitzat algunes 

d’elles, per tal de fer els itineraris més curts. Els recorreguts s’han dut a terme amb alguna 

petita incidència, la qual s’ha solucionat immediatament. El manteniment i consolidació dels 

protocols d’actuació i dels circuits de transport entre els municipis, ha estat clau per 

aconseguir una gran puntualitat i una quasi total absència d’incidències.  

En quant als desplaçaments interns (dins del Campus) que realitzen alumnes i tutors al llarg 

del dia per a la realització de diferents activitats i per dinar, en les darreres edicions s’han 

donat canvis que han suposat despeses afegides pel programa. Per qüestions horàries (el 

Campus dia a dia és intens i els temps entre activitat i activitat són mínims), i en moltes 

ocasions cal disposar de transport per als desplaçaments de grups molt nombrosos, la qual 

cosa no permet utilitzar les línies regulars gratuïtes d’autobusos de la UAB, sinó que cal 

disposar d’una contractació de servei específic exclusiu. De totes formes, des de la 

coordinació s’ha ajustat al màxim, fent ús de les línies gratuïtes en els casos en que l’horari i 

nombre d’alumnes així ho han permès  
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7.3  L’hora de menjador 

Els àpats s’han coordinat amb el Restaurant “La plaça” ubicat a la plaça Cívica, com en 

l’edició anterior.  

Seguint amb el mateix criteri de considerar l’hora de menjador com a una activitat educativa  

més, s’han mantingut les següents mesures:  

 Fer arribar als alumnes els objectius de l’activitat (tipus d’alimentació, comportament i 

respecte vers les persones i els espais on es desenvolupa). 

  Incloure-la dins el contracte didàctic (amb el compromís de vetllar i comprometre’s amb 

el bon funcionament de l’activitat) signat per tutors i alumnes. 

Pel que fa als aspectes bàsics de l’organització de l’espai de menjador s’han mantingut 

les mesures següents:   

 S’ha disposat de 7 tutors encarregats del menjador que al començament, es reparteixen 

en diferents espais de la sala i, quan l’alumnat ja està instal·lat al menjador, es 

distribueixen, per cada dos files de taules un monitor amb un total de 5, a la zona de 

recollida un monitor, i un monitor als lavabos. Els tutors coneixen tots els aspectes sobre 

els quals han de vetllar durant tota l’estona que l’alumnat es troba al menjador.  

 També en aquesta edició, el menjador ha comptat amb dues línies per servir el menjar 

(aspecte que es va incorporar fa dues edicions i que va permetre reduir ostensiblement 

el temps d’espera de l’alumnat. 

 Així mateix, per tal d’evitar petits incidents, mals usos del menjar i contribuir a la 

sostenibilitat, s’ha continuat  fent alguns petits retocs en la presentació del menjar (ús 

d’ampolles grans d’aigua, setrilleres). 

L’edició del 2017 ha continuat oferint la possibilitat de menús alternatius per aquells alumnes 

que segueixen dietes especials per diferents motius: intoleràncies al gluten, a la lactosa, 

al·lèrgies a diferents aliments o per motius religiosos o creences. D’altra banda, tot i que 

som conscients que no es poden canviar els hàbits alimentaris en menys de dues setmanes, 

des del Campus no renunciem a oferir als estudiants menús variats i que incloguin peix, 

verdura i fruita. Es procura que mengin de tot però sovint s’hi neguen a provar qualsevol 

gust nou. Per tal de contribuir a la millora del hàbits alimentaris de l’alumnat, en cas de 

detectar algun possible desordre, ens posem en contacte amb les famílies. 

8 EINES TELEMÀTIQUES 

8.1  Pàgina web 

La informació del programa es pot trobar al web http://pagines.uab.cat/campusitaca/  

Aspectes referits als orígens, la història, en què consisteix el projecte, un repàs de totes les 

activitats, els agents col·laboradors, i la galeria fotogràfica. 

 

http://pagines.uab.cat/campusitaca/
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8.2  Avaluació del programa 

Per tal de garantir l’èxit del Campus Ítaca, és necessari fer una avaluació continuada i un 

seguiment i valoració del programa. Seguidament comentarem les fases de valoració del 

programa: 

Avaluació Inicial: que realitzen els alumnes per a saber les seves dades personals i 

expectatives  

Avaluació de Seguiment: Durant el desenvolupament del campus s’han realitzat reunions 

de seguiment diàries amb l’equip tècnic del programa i l’equip de monitors/es de grup, per tal 

de valorar com han funcionat els grups i les activitats, així com l’estona dels àpats i el 

transport. 

L’equip coordinador fa un seguiment de les incidències que van sorgint al llarg del campus i 

es coordina amb el referent de cada institut i les famílies implicades si és necessari. 

Pel que fa a l’avaluació de les activitats, aquestes són avaluades pels: alumnes, monitors/es 

tutors i els ponents de les activitats. 

Avaluació final: Pel que fa a l’avaluació del programa, a nivell tècnic es treballa amb el 

recull de dades dels diferents agents implicats per tal de tenir una idea global de com ha 

anat el programa.  
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9 FORMACIÓ DE MONITORS TUTORS  

El Campus 2017 ha comptat, com cada edició, amb unes sessions de Formació de 

monitors/es. Durant els dies 21 i 22 de juny del 2017, els monitors/es de grup han participat 

en un seguit de xerrades sobre com fer un bon ús de la llengua catalana amb els joves 

participants, petites mostres de que són els tallers, debats i projectes i les activitats lúdico-

esportives que es duen a terme amb els joves. En aquestes sessions han après els 

objectius, el funcionament i les característiques del Campus, així com diverses tècniques i 

habilitats de comunicació i direcció de grups. El dia 21 de juny del 2017 han participat en la 

formació els monitors/es de transport. Al mateix temps, la formació també serveix per fer 

pinya entre tot l’equip de monitors/es i crear les bases per a la consecució d’un bon clima de 

treball durant els dies del Campus. Aquestes sessions són imprescindibles, sobretot per 

aquelles persones que participen al Campus per primer cop. 

10 RELACIONS AMB ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA I ELS MUNICIPIS  

Els compromisos recíprocs entre la UAB i els centres de secundària participants i els seus 

ajuntaments, es formalitzen mitjançant un conveni que signen, d’una banda el director de la 

Fundació Autònoma Solidària de la universitat i de l’altra, l’alcalde del municipi corresponent 

i director de l’institut corresponent. 

Al llarg del curs es duen a terme dues reunions amb els representants dels centres de 

secundària que participen al Campus i als seus ajuntaments corresponents. La primera 

d’aquestes reunions es realitza cap al mes de novembre, amb l’objectiu de valorar la 

passada edició i per tal de recollir els suggeriments dels centres pel que fa als temes 

organitzatius i la gestió dels problemes puntuals que hagin pogut sorgir. També es revisen 

els mecanismes utilitzats per a transferir la informació i la documentació, i es comenten els 

criteris per a seleccionar l’alumnat així com els mecanismes per a garantir-ne l’assistència. 

La segona reunió es duu a terme al mes de febrer, i és on es dóna la informació del 

funcionament del campus i quins són els mecanismes de participació (recollida de 

documentació, criteris que cal tenir en compte, ràtios, referents de centre, calendari i acte de 

benvinguda i cloenda). 

A més, ens coordinem amb els centres per a fer la difusió de les Beques Salari Ítaca 

Santander, ja que l’alumnat que passa pel Campus té una puntuació extra per a accedir-hi 

als ajuts. El seguiment dels alumnes becats es fa des de la Unitat d’Assessorament 

Psicopedagògic (UAP) i amb l’Àrea d’Afers Acadèmics per a la tramitació de les beques al 

Registre General de l’Edifici del Rectorat. 

11 PATROCINADOR I COL·LABORADORS  

La realització d’aquest projecte és una iniciativa de l’equip de govern de la Universitat 

Autònoma de Barcelona que compta amb patrocini exclusiu del Banco de Santander que 

aporta la major part del recursos. Tanmateix, per a la viabilitat i el futur del projecte és vital 

poder continuar comptant amb la col·laboració de totes les altres institucions i entitats que 

des de l’inici del projecte ens han donat suport. 

A continuació es detallen les institucions que hi col·laboren amb el programa: 
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11.1  Aportació econòmica directa: 

 Ajuntament de Badia del Vallès 

 Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Ajuntament de Barcelona 

 Ajuntament de Berga 

 Ajuntament de Caldes de Montbui 

 Ajuntament de Canovelles 

 Ajuntament de Castellar del Vallès 

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 Ajuntament d’Esparreguera 

 Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 

 Ajuntament de La Garriga 

 Ajuntament de Gironella 

 Ajuntament de Martorell 

 Ajuntament de Moià 

 Institut Moianès 

 Ajuntament de Molins de Rei 

 Ajuntament de Montcada i Reixac 

 Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans   

 Ajuntament de Puig-reig 

 Ajuntament de Ripollet 

 Ajuntament de Rubí 

 Ajuntament de Sabadell 

 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 Ajuntament de Sant Joan Despí 

 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos 

 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

 Ajuntament de Sentmenat 

 Ajuntament de Terrassa 

 Ajuntament d’Ullastrell 

 Ajuntament de Viladecans 

 Ajuntament de Viladecavalls 
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11.2  Aportació de serveis: 

 Servei Assistencial de Salut (SAS) 

 Vila Universitària 

 Unitat d’Estudiants i Cultura (Àmbit de participació de la UAB) 

 Facultat de Ciències de l’Educació 

 Facultats i espais de la UAB 

11.3  Aportació en espècie:  

 Abacus Cooperativa 

 La Moderna (Terrassa) 
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12 ANNEX 1 

12.1  Directori 

12.1.1 Representant de l'Equip de Govern 

 Vicerector de Relacions Internacionals i Cultura: Carlos Sánchez 

12.1.2 Comissió Campus Ítaca 

 Vicerector de Relacions Internacionals i Cultura: Carlos Sánchez 

 Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació: Joaquín Gairín 

 Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació: Anna Cros 

 Director de la Fundació Autònoma Solidària: Jordi Prat Fernández 

 Coordinadora del projecte: Elsa Espinosa Angulo 

12.1.3 Coordinadora del projecte 

 Elsa Espinosa Angulo 

12.1.4 Suport Administratiu 

 Elisabet Rodríguez Martínez 

12.1.5 Becaris de col·laboració 

 Marc Martínez 
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13 ANNEX 2 

13.1.1 Instituts participants al Campus Ítaca 2017 

INSTITUTS MUNICIPIS 

El Foix 
Santa Margarida i els Monjos i 
Castellví de la Marca 

El Cairat  Esparreguera 

El Castell Esparreguera 

Pompeu Fabra Martorell 

Martorell Martorell 

Joan Oró Martorell 

Lluís de Requesens Molins de Rei  

Bernat el Ferrer Molins de Rei  

Olorda Sant Feliu de Llobregat 

Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí 

Jaume Salvador i Pedrol  Sant Joan Despí 

Josep Mestres i Busquets Viladecans 

Milà i Fontanals Barcelona 

Miquel Tarradell Barcelona 

Guillem de Berguedà Berga 

Serra de Noet Berga 

Pere Fontdevila Gironella 

Puig-Reig Puig-Reig 

Moianès Moià 

Federica Montseny  Badia del Vallès 

Badia del Vallès Badia del Vallès 

Can Planas Barberà del Vallès 

La Romànica Barberà del Vallès 

Castellar Castellar del Vallès 

Puig de la Creu Castellar del Vallès 

Gorgs Cerdanyola del Vallès 

Forat del Vent Cerdanyola del Vallès 

Jaume Mimó Cerdanyola del Vallès 

Banús Cerdanyola del Vallès 

La Ribera Montcada i Reixac 

Montserrat Miró i Vila Montcada i Reixac 

La Ferreria Montcada i Reixac 
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Ramon Casas i Carbó Palau-solità i Plegamans 

Lluís Companys Ripollet 

Can Mas Ripollet 

Palau Ausit Ripollet 

Torrent dels Alous Rubí 

L'Estatut Rubí 

Duc de Montblanc Rubí 

J.V. Foix Rubí 

La Serreta Rubí 

Joan Oliver Sabadell 

Jonqueres Sabadell 

Vallès Sabadell 

Les Termes Sabadell 

Miquel Crusafon i Pairó Sabadell 

Pau Vila Sabadell 

Ribot i Serra Sabadell 

Sabadell Sabadell 

Escola Industrial Sabadell 

Ferran Casablancas Sabadell 

Agustí Serra i Fontanet  Sabadell 

Arraona Sabadell 

Rovira-Forns Santa Perpetua de Mogoda 

Estela Iberica Santa Perpetua de Mogoda 

Sentmenat Sentmenat 

Joaquima Pla i Farreras St. Cugat del Vallès 

Leonardo da Vinci St. Cugat del Vallès 

Angeleta Ferrer i Sensat St. Cugat del Vallès 

Sant Quirze del Vallès St. Quirze del Vallès 

Egara Terrassa 

Montserrat Roig Terrassa 

Santa Eulàlia Terrassa 

Cavall Bernat Terrassa 

Les Aimerigues Terrassa 

Terrassa Terrassa 

Torre del Palau Terrassa 



Fundació Autònoma Solidària 

CAMPUS ITACA Memòria acadèmica 2017 

35 de 40 

Can Jofresa Terrassa 

Can Roca Terrassa 

Investigador Blanxart Terrassa 

Nicolau Copèrnic Terrassa 

Viladecavalls Viladecavalls i Ullastrell 

Manolo Hugué  Caldes de Montbui 

Bellulla Canovelles 

Manuel Blancafort La Garriga 

Vil·la Romana La Garriga 

Eugeni Xammar l'Ametlla del Vallès 
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14 ANNEX 3 

14.1.1 Departaments, Instituts i Serveis de la UAB als quals pertanyen les 

persones que han col·laborat al Campus Ítaca 2017 

 

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I SERVEIS DE LA UAB  

Auditori Facultat Filosofia i Lletres 

Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM )  

Departament d’Antropologia Social i Cultural 

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia  

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular  

Departament de Ciència Animal i dels Aliments  

Departament de Ciència Política i de Dret Públic 

Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat  

Departament d’Enginyeria de la informació i de les Comunicacions 

Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials  

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals  

Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal  

Departament de Dret Privat  

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques  

Departament de Filologia Catalana  

Departament de Genètica i de Microbiologia 

Departament de Geografia 

Departament de Medicina i Cirurgia Animals  

Departament de Pedagogia Aplicada 

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Departament de Psiquiatria i Medicina Legal 

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 

Departament de Sociologia 

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Departament d’Economia i d’Història Econòmica  

Escola d’Enginyeria 

Facultat de Biociències 

Facultat de Ciències de la Comunicació 

Facultat de Ciències 
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Facultat de Ciències de l’Educació  

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

Facultat de Dret 

Facultat Filosofia i Lletres 

Facultat de Medicina 

Facultat de Psicologia 

Facultat de Traducció i Interpretació 

Facultat de Veterinària 

Fundació UAB (FUAB) 

Aramark, Restaurant La Plaça 

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)  

Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) 

Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental (ICTA) 

Sala d’Actes del Rectorat 

Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

Hotel Campus, Sala Arnau de Vilanova 

Servei Assistencial de Salut (SAS) 

Rizoma (spinoff UAB) 

Unitat d’Estudiants i Cultura 

Vila Universitària 

 



Fundació Autònoma Solidària 

CAMPUS ITACA Memòria acadèmica 2017 

38 de 40 

 

15 ANNEX 4 

15.1.1 El Campus als Mitjans de Comunicació 

15.1.1.1 Ràdio 

 

Mitjà  

05/03/2008- Radio Sabadell 

“El Campus Ítaca orientarà una seixantena 

d'alumnes de secundària per escollir carrera 

universitària” 

26/05/2008- Radio Sabadell 
“Les ajudes destinades a intercanvis a l'estranger 

s'ampliaran en resposta a l'augment de sol·licituds” 

10/06/2008- Temps de noticies - Ràdio 

Cerdanyola 
 

11/07/2008 –Anem per feina - Radio Sabadell  

08/06/2011 - Entrevista a Christiane Guerao -

Cerdanyola.info i la radio de Cerdanyola 
 

09/07/2013-  Clausurat el segon torn del 

campus Ítaca Entrevista a Christiane Guerao 

-Cerdanyola.info i la radio de Cerdanyola 

 

13/07/2013- Catalunya Ràdio  

  

Juliol 2015. Ràdio Caldes  
https://enacast.com/radiocaldes/podcast/11031

6/(minut 10) 

Juny 2016. Cerdanyola ràdio-Temps de notícies Temps de notícies 
 

-  
http://cerdanyola.info/cerdanyolaradio/?channel
=19&pod=1362?channel=19&pod=3206 

 

 

15.1.1.2 Televisió 

 

Mitjà  

TVE informatiu migdia, 3 de setembre de 

2004 
 

Canal 50. Televisió del Vallès. Informatius 

vespre. 10 de setembre de 2004 
 

TV3. Programa Campus 33 del Canal 33. 6 

d’octubre de 2004 
 

RTvVilafranca. Penedès migdia. 12 de juny 

de 2006 
 

https://enacast.com/radiocaldes/podcast/110316/
https://enacast.com/radiocaldes/podcast/110316/
http://cerdanyola.info/cerdanyolaradio/?channel=19&pod=1362?channel=19&pod=3206
http://cerdanyola.info/cerdanyolaradio/?channel=19&pod=1362?channel=19&pod=3206
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TV3 Telenotícies. 22 de juny de 2006  

3/24 Telenotícies. 22 de juny de 2006  

RTVE. Juny 2012.  La UAB organitza el campus Ítaca. Alumnes de 56 

instituts participen a la novena edició del Campus 

Ítaca, un projecte que tots els anys porta estudiants 

d'ESO a realitzar estades de dues setmanes a la 

UAB. 

28 Televisió. Cerdanyola del vallès 

http://28televisio.com/noticies/informacio-

general/2013/07/el-campus-itaca-finalitza-

la-seva-desena-edicio/ 

Després d’un mes realitzant diferents activitats, el 

Campus Ítaca de la Universitat Autònoma de 

Barcelona tanca una nova edició que, com cada 

any, té l’objectiu d’animar als joves a continuar la 

seva formació. Després de deu anys en actiu, ara 

es comencen a veure que els resultats d’aquest 

campus són molt positius. 

Canal Terrassa. Programa Vallès Educa. 

14 de juliol de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=30vFhirmCzs 

Terrassa digital.cat. 10 de juliol del 2017 http://terrassadigital.cat/tag/campus-itaca/ 

15.1.1.3 Premsa 

06/07/2017-Diari de Sabadell. Acte de cloenda Campus Ítaca 2017 

15.1.1.4 Històric a la Xarxa  

Juliol 2017 

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-

1260363248726.html?noticiaid=1345727291776 

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-

1260363248726.html?noticiaid=1345727861867 

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-

1260363248726.html?noticiaid=1345730067689 

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-

1260363248726.html?noticiaid=1345732635868 

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-

1260363248726.html?noticiaid=1345734007008 

 

Juny 2016 

http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-

1192707409639.html?noticiaid=1345702824974 

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-obre-la-convocatoria-de-les-

beques-salari-itaca-8211-banco-santander-1345667174054.html?noticiaid=1345703903900 

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/mes-de-380-joves-participen-en-la-

xiiia-edicio-del-campus-itaca-1345667174054.html?noticiaid=1345706672687 

http://28televisio.com/noticies/informacio-general/2013/07/el-campus-itaca-finalitza-la-seva-desena-edicio/
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http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/mes-de-380-joves-participaran-en-

la-xiiia-edicio-del-campus-itaca-1345667174054.html?noticiaid=1345706672687 

http://cerdanyola.info/societat/nova-edicio-del-campus-itaca-amb-20-estudiants-de-

cerdanyola/ 

http://staperpetua.org/linformatiu/index.php/societat/6113-dotze-alumnes-de-secundaria-

participen-al-campus-itaca-de-la-uab 

http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-

1096482154752.html?noticiaid=1345707695660 

http://xarxanet.org/social/noticies/mes-de-380-joves-participen-en-la-xiiia-edicio-del-campus-

itaca-la-uab 

 

Juliol 2015: 

http://titularscat.blogspot.com.es/2015/07/el-campus-itaca-2015-comenca-la-seva.html 

https://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-

1192521459808.html?noticiaid=1345685938588 

http://www.caldesdemontbui.cat/actualitat/noticies/sis-alumnes-de-lies-manolo-hugue-

participen-en-el-campus-itaca-2015.html 

http://www.setsetset.cat/article/25962/dotze-estudiants-desparreguera-participen-en-el-

campus-itaca 

http://www.bdv.cat/noticies/acte-de-cloenda-de-la-xii-edicio-del-campus-itaca 

http://www.vromana.cat/2015/06/06/comen%C3%A7a-el-campus-%C3%ADtaca-2014-2015/ 

http://ca.sabadell.cat/educacio/p/noticieS.asp 

http://www.iesguillembergueda.cat/pn/modules.php?op=modload&name=News&file=article&

sid=700 

http://joseporivecanovelles.blogspot.com.es/2015/06/xxii-campus-itaca-de-la-uab.html 

http://xarxanet.org/social/noticies/l-acces-a-l-educacio-superior-eina-per-combatre-l-exclusio 

http://cerdanyolainforma.com/?p=7065 
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