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Presentació de la jornada
El mes de desembre de 2014 es va constituir el grup d’interès sobre l‘abandonament a la UOC,
impulsat des de l’eLearn Center. L’objectiu d’aquest grup és fer un recull de totes les iniciatives
que s’estan duent a terme a la UOC per a lluitar contra l’abandonament, a diferent escala, així
com proposar una llista de possibles accions coordinades que es puguin posar en marxa a
partir del 2016.
Reforçar el pla transversal contra l’abandonament és un dels objectius operatius del Pla
Estratègic 20142020, com a part per a assolir un entorn d’aprenentatge que permeti una
experiència educativa intel∙lectualment estimulant, socialment transformadora i inclusiva.
L’abandonament és un problemea ben conegut del sistema universitari espanyol i, en el cas
concret de la UOC, la seva anàlisi requereix d’aproximacions que tinguin en compte la natura
del model d’universitat i la diversitat dels perfils d’estudiants.
És per això que per a aquesta jornada específica sobre abandonament a la UOC s’han
seleccionat les presentacions que es detallen a continuació, ja que il∙lustren diferents
estratègies per a mesurar, prevenir i actuar davant de l’abandonament, tenint en compte les
particularitats de la UOC.
Després de la presentació de la jornada per part de Christine Appel, directora de l’eLearn
Center, el vicerector de Docència i Aprenentatge situarà la lluita contra l’abandonament en el
marc de les polítiques institucionals, destacantne la seva importància tant per raons
econòmiques com per les lligades a la qualitat de la UOC com a institució.
Seguidament, el professor Julià Minguillón, responsable del grup d’interès sobre
abandonament, presentarà un estudi que permet adaptar la definició oficial d’abandonament a
la realitat de la UOC, en la qual els estudiants poden realitzar períodes de descans entre
semestre i semestre. Les dades mostren que hi ha un abandonament primerenc molt important
que es va reduint semestre rere semestre, fins a estabilitzarse a partir del 4t semestre, en què
passa a ser un abandonament estructural, segurament per causes diferents a aquelles que
porten els estudiants a abandonar després del primer semestre.
Després d’aquesta introducció, tindran lloc la resta de presentacions de la jornada, en dues
direccions diferents: la primera, prevenir l’abandonament actuant sobre els estudiants de primer
semestre, tant mitjançant l’acció docent i el feedback com a través de l’acció tutorial; la segona,
esbrinar les causes i motius dels estudiants que abandonen després del primer semestre i
veure com se’ls pot reincorporar altre cop, mitjançant accions concretes. Entre aquestes,
destaca el projecte SAFE, impulsat per l’eLearn Center, que pretén ser un paraigües sota el
qual realitzar experiències pilot que permetin avaluar l’impacte d’aquestes accions. Tancarà la
ronda de presentacions el professor David Rodríguez, de la UAB, que presentarà un estudi
sobre el sistema universitari català que permetrà comparar la realitat de la UOC amb la de la
resta d’universitats.

La jornada acabarà amb un debat obert en el qual tots els participants podran aportar idees i fer
preguntes al voltant de l’abandonament amb l’objectiu de compartir altres experiències, així
com enriquir la llista de possibles accions a realitzar a curt termini.

