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 SERVEI D’ ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: DADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2013  

 SESSIONS D’ORIENTACIÓ INDIVIDUAL 

El servei s’ofereix als estudiants des del final d’any del 2012, però s’ha començat a utilitzar pels 

estudiants a partir del gener de 2013. De totes les cites proposades, s’han sol·licitat per part 

dels estudiants ( 35 en total ) de les quals 3 cites al campus bellissens, 11 al campus Sescelades 

i 21 al camps Catalunya. 

De les 35 cites demanades pels estudiants es van realitzar en realitat un total de  30 donat que 

5 alumnes no van presentar-se el dia i hora de la cita prevista d’orientació individualitzada. 
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Les cites que s’han ofert als estudiants per campus mes a mes son aquestes: 15 al campus 

Terres de l’Ebre, 27 a campus Bellissens, 51 a campus  Sescelades i 42 al campus Catalunya. 

El Campus Catalunya  és el que ha tingut més èxit, encara que no es on més possibilitats de 

cites prèvies s’han ofert. 

De les cites reals realitzades que han estat  30 en total,  podeu veure la distinció segons el 

gènere. Dones  hi ha 21 (70%) i homes hi ha 9 (30%) que han utilitzat aquest servei.  

 

 

El nombre de cites va en augment, però no de manera progressiva mes a mes, durant el mes 

de febrer (19) va haver una pujada, donat que es va donar més informació d’aquest nou servei 

d’orientació als estudiants, però  al mes de març (9) a tornat a decaure. La utilització per 

campus es la següent: el campus catalunya és el que té mes èxit (21) seguit del c. sescelades 

(11) i desprès del campus bellissens (3 ). 



INFORME TRIMESTRAL ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

 
 

 Àrea d’Orientació i Inserció Professional  
 Centre d’Atenció als Estudiants de la URV 
 

Aquesta informació queda completada amb el quadre següent on es pot veure la progressió se 

cites sol·licitades mes a mes agrupades pels diferents campus. 

 

Les dades de les cites realitzades reals durant el primer trimestre per campus i segons el 

gènere son les següents: 

 

Excepte al campus bellissens que s’ha realitat només una cita i es a un home, en la resta de 

campus el nombre de dones que utilitzen el servei es molt superior al dels homes,  així como el 

campus que més s’utilitza per les sessions individuals es el campus Catalunya. 


