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Campus Ítaca, un viatge universitari per a joves de secundària



➢ Programa de transició de la secundària a la universitat per a col·lectius

vulnerables.

➢ Campus d’estiu a la UAB amb una durada de 7 dies, realització d’activitats

acadèmiques dinamitzades per professorat universitari, combinades amb activitats

ludico-esportives, que es desenvolupen en grups de 10 joves. A cada grup hi ha

joves de diferents instituts, acompanyats d’un monitor/a que és el referent durant

tota l’estada.

➢ Gestionat a la UAB, organitzat per la Fundació Autònoma Solidària, amb el suport

de la facultat de Ciències de l’Educació i del Banco Santander.

Què és el Campus Ítaca?



La finalitat del programa és despertar l’interès dels joves participants perquè en acabar

l’etapa d’educació secundària obligatòria, un major nombre d’estudiants donin

continuïtat a la seva formació post-obligatòria.

Quin és el seu objectiu? 

El programa està alineat amb els objectius de l’àrea

socioeducativa, que treballa per a l’equitat i la

igualtat d’oportunitats a través de la promoció de

l’educació superior i la continuïtat educativa

d’infants i joves en situacions de risc d’exclusió.



El programa està dissenyat per a donar oportunitats a aquells alumnes que es

troben en una situació socioeconòmica desfavorable i que tenen bones capacitats

acadèmiques per continuar els seus estudis un cop finalitzin l’etapa educativa

obligatòria.

Perfil de l’alumnat participant:

➢ Alumnat amb baixos recursos econòmics.

➢ Alumnat amb resultats acadèmics mitjans.

➢ Alumnat de familiars sense estudis universitaris.

A quina necessitat vol donar resposta?



➢ Paritat de sexe

➢ Gratuïtat del programa per a les famílies

➢ Adaptació de les necessitats educatives 

específiques en totes les activitats

Quines mesures d’equitat incorpora ? 

Beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de grau  a la UAB.

Els instituts participants en el programa poden oferir al seu alumnat presentar-se a 

la convocatòria.



➢ La coordinació  externa amb els agents del territori : 

Implicació dels ajuntaments i  instituts participants abans, durant i després de la 

realització del programa. 

També hi ha una coordinació permanent entre les famílies i l’institut; així com amb 

l’equip tècnic del programa durant l’estada al campus.

➢ Per a l’execució del programa, és necessari un equip humà que articuli el seu 

engranatge amb la coordinació d’un equip tècnic i administratiu.

- 80 docents i investigadors de diferents àmbits de coneixement de la 

UAB amb experiència i especial interès per la docència amb adolescents.

- 25 Monitors i monitoresamb experiència amb adolescents, amb carnet 

de monitor i que són o han estat estudiants de la UAB.

- 10 Talleristes, especialitzats en alguna de les activitats lúdic-esportives 

del campus.

Coordinació amb els agents



➢ Grau de satisfacció (edició 2020)

- Mitjana puntuació 8,85 sobre 10

- Un 66% dels participants afirmen que els ha ajudat a motivar-se per seguir 

estudiant

➢ Resultats a llarg termini

Dels 395 joves que van participar en el campus, han donat continuïtat  als 

seus estudis post-obligatoris un 89,5%, i dels quals un 44% acaben 

realitzant estudis universitaris.

Dades impacte del programa 

➢ Abast del programa (des de 2004)

-6.150 joves de 15 anys
-82 centres de secundària
-23 municipis de la província de Barcelona



Aprenentatges i reptes de futur.

➢ Millorar l’anàlisi longitudinal de les trajectòries formatives dels participants de 

cada promoció al programa.

➢ Valorar un possible creixement territorial del programa, segons les prioritats  

estratègiques de la UAB.


