INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I SUPORT A L’ESTUDIANT:
ACCIÓ TUTORIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
La Universitat de Barcelona té una dilatada trajectòria de treball al voltant de l’acció tutorial.1
Recollint l’experiència acumulada, complint els objectius que es recullen en el Projecte
institucional de Política Docent,2 desenvolupant l’Estatut de la UB,3 i en concordança amb el
nou context de l’espai europeu d’educació superior, s’ha considerat oportú elaborar el
document orientador Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la UB.
Es tracta d’un document que ha de servir de referència per a la presa de decisions respecte de la
planificació, el desenvolupament i l’orientació de l’acció tutorial que, en tot cas, s’hauran
d’adequar a cadascun dels contextos.
Mitjançant l’acció tutorial, la Universitat de Barcelona pretén atendre de manera personalitzada
els seus estudiants, entenent que l’aprenentatge és un procés personal, tot i que en aquest procés
el guiatge i l’assessorament constitueixen un ajut necessari, encara més, en el marc de l’espai
europeu d’educació superior.
El desenvolupament progressiu de plans d’acció tutorial s’haurà de fer, doncs, atenent les
possibilitats de cada ensenyament i a mesura que es vagin establint les condicions per a aquest
desenvolupament.
L’acció tutorial inclou un conjunt d’accions d’informació, d’orientació i de suport a l’estudiant
al llarg dels seus estudis. Aquesta acció tutorial,4 a la Universitat de Barcelona s’articula a partir
dels ens i plans següents:
a)

la Unitat d’Atenció a l’Estudiant (UAE)

b)

el Pla d’acció tutorial (PAT) de cada ensenyament

c)

el Servei de Formació i Suport a l’acció tutorial de l’ICE.

Tot seguit s’especifiquen les funcions de l’acció tutorial i, a continuació, es tracta de cadascun
dels tres àmbits indicats.

1.

FUNCIONS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés
d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els
seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en
l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.
Aquesta funció general es desenvolupa en funcions més específiques:
a)

Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat.

b)

Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.

c) Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a
cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions
personals, etc.

1

Aquesta trajectòria es reflecteix en el Document marc sobre la tutoria a la UB de 2004 (que va actualitzar un primer
document de 1999) així com en l’Avaluació dels plans d’acció tutorial d’aquesta Universitat, de 2005.
2
Aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2006.
3
Article 88.2
4
No s’ha de confondre amb l’atenció personalitzada que el professorat ha de proporcionar a l’alumnat en el marc de
l’assignatura que imparteix i que pretén orientar i aconsellar l’estudiant per ajudar-lo en el procés d’assoliment dels
objectius de l’assignatura (o de la matèria o mòdul, si escau).
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d) Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis,
en una perspectiva de formació continuada.
e) Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valori la dimensió europea, en aspectes
relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.
f) Partint de la informació subministrada pels estudiants, identificar punts forts i punts
febles de la docència, a partir dels quals es puguin formular propostes de millora.

2.

UNITAT D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (UAE)
2.1 La UB ofereix un servei d’informació i d’atenció a l’estudiant mitjançant la Unitat
d’Atenció a l’Estudiant (UAE).5
2.2 La UAE es relaciona directament amb els coordinadors dels plans d’acció tutorial
(PAT) de cada ensenyament6 i, si escau, també amb el professorat col·laborador en les
tasques de captació d’estudiants,7 a més de fer-ho amb els vicerectorats de l’àrea
acadèmica.
2.3 La UAE durà a terme, entre d’altres, les activitats i accions següents:
2.3.1. Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a la UB:
a) Activitats adreçades a alumnat d’educació secundària per a la
transició educació secundària - universitat.
b) Jornades d’intercanvi amb professorat d’educació secundària.8
c) Difusió i suport a l’organització de les jornades de portes obertes del
centre i altres jornades adreçades a informar l’estudiant.
d) Confecció i difusió de materials informatius sobre els ensenyaments.
e) Organització de la participació en salons, fires i altres esdeveniments
informatius per a estudiants, per tal de difondre els ensenyaments.
f) Oferta de la pàgina web UB-Secundària, amb enllaços a la pàgina
web de cada centre.
2.3.2. Accions en la fase inicial dels estudis universitaris:
a) Difusió d’activitats d’acollida al centre i a l’ensenyament per a
estudiants amb plaça.
b) Activitats específiques adreçades a l’acolliment de l’alumnat que no
prové del batxillerat, especialment al col·lectiu de més grans de 25
anys.
c) Prestació de serveis a l’estudiant: informació sobre allotjaments,
gestió d’assegurances i d’altres.
d) Informació a l’estudiant sobre el servei de tutoria i el que ofereix la
UAE.
e) Col·laboració en activitats d’acollida per a estudiants de programes
de mobilitat matriculats a la UB.

5

Des del curs 2007-2008.
En cas de que no hi hagi cap Pla d’acció tutorial en un ensenyament, la relació es farà directament amb el cap
d’estudis.
7
Vegeu 3.5.1.d
8
Organitzades conjuntament amb el coordinador del PAT de l’ensenyament o el professor col·laborador amb la
captació d’estudiants del centre, si escau.
6
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f) Activitats de formació transversal d’orientació per a l’aprofitament
acadèmic.9
2.3.3. Accions durant el desenvolupament dels estudis universitaris:
a) Informació diversa al professorat tutor.
b) Informació al professorat tutor del seguiment de l’alumnat que ha
estat enviat a la Unitat d’Atenció a l’Estudiant des de la tutoria.
c) Informació d’interès per a l’estudiant: estades formatives fora de la
UB (programes Erasmus, SICUE o equivalents); beques, préstecs i
ajuts; complements de formació amb vista a la continuïtat dels estudis
i d’altres.
2.3.4. Accions en la fase final dels estudis universitaris:
a) Formació i orientació a l’estudiant per a la inserció professional i per
a la continuïtat en altres estudis.
b) Informació sobre recursos de la UAE relacionats amb la inserció
laboral.
2.3.5. Accions adreçades a donar suport a l’alumnat amb característiques o perfils
específics: estudiants amb minusvalidesa, estrangers, amb rendiment
d’excel·lència, esportistes d’elit, etc.
2.3.6. Informació a la comunitat universitària dels estudis duts a terme per
l’Observatori dels estudiants, una vegada aquest ens s’hagi posat en marxa.
3. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)
DIPLOMATURES I LLICENCIATURES

DELS

ENSENYAMENTS

DE

GRAU,

3.1 El PAT és un pla institucional de cada ensenyament que especifica els objectius i
l’organització de l’acció tutorial en l’ensenyament, adaptant-hi les directrius generals de la
UB.
3.2 Cada ensenyament ha d’elaborar un Pla d’acció tutorial (PAT).
3.3 El PAT és un document que ha d’incloure, com a mínim, els components següents:
a) Anàlisi del context i de les necessitats de l’ensenyament, incloent-hi un estudi sobre el
perfil de l’alumnat.
b) Objectius del PAT.
a) Activitats o accions que es desenvoluparan, indicant un calendari orientatiu i les
persones responsables (vegeu l’apartat 3.4).
a) Organització del PAT (vegeu l’apartat 3.5).
b) Seguiment i avaluació del PAT (vegeu l’apartat 3.11).
3.4 Algunes de les activitats o accions que pot incloure el PAT d’un ensenyament de grau, d’una
diplomatura o llicenciatura són les següents:
3.4.1. Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a la UB.
a) Activitats adreçades a alumnat d’educació secundària per a la transició educació
secundària - universitat (organitzades directament i en col·laboració amb la UAE).

9

Per exemple: activitats sobre tècniques d’estudi, gestió del temps, etc.
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b) Jornades d’intercanvi amb professorat d’educació de secundària.10
c) Jornades de portes obertes del centre i altres jornades adreçades a informar l’estudiant.
d) Elaboració i recopilació de materials informatius sobre l’ensenyament per tal de
difondre’l.
e) Col·laboració amb la UAE en l’organització de la participació en salons, fires i altres
esdeveniments informatius per als estudiants, per tal de difondre l’ensenyament.
f) Assessorament als nous estudiants en el procés de matrícula.
3.4.2. Accions en la fase inicial dels estudis universitaris:
a) Activitats d’acollida i adaptació al centre i a l’ensenyament.
b) Activitats adreçades específicament a l’acolliment de l’alumnat que no prové del
batxillerat, especialment al col·lectiu de més grans de 25 anys (organitzades
directament o en col·laboració amb la UAE).
c) Col·laboració en activitats d’acollida per als estudiants de programes de mobilitat
matriculats a la UB.
d) Col·laboració amb els coordinadors de programes de mobilitat.
e) Sol·licitud a la UAE d’activitats de formació transversal d’orientació per a
l’aprofitament acadèmic.11
f) Informació sobre activitats de formació transversal organitzades per la UAE.
g) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo i per ajudar-lo a incrementar el seu
rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular, en un marc de
confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.
3.4.3. Accions durant el desenvolupament dels estudis universitaris:
a) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo i per ajudar-lo a incrementar el
rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l’ampliació del
seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.
b) Informació d’interès per a l’estudiant: estades formatives fora de la UB (programes
Erasmus, SICUE o equivalents), beques, complements de formació amb vista a la
continuïtat dels estudis, i d’altres.
3.4.4. Accions en la fase final dels estudis:
a) Accions de formació i d’orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat
en altres estudis.12
b) Informació sobre recursos de la UAE relacionats amb la inserció laboral.
c) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo, especialment respecte de la seva
inserció professional i de continuïtat dels estudis.
3.4.5. Accions adreçades a donar suport a l’alumnat amb característiques o perfils específics:
estudiants amb minusvalidesa, estrangers, amb rendiment d’excel·lència, etc.

10

Organitzades conjuntament amb la Unitat d’Atenció a l’Estudiant i l’Institut de Ciències de l’Educació.
Per exemple: activitats sobre tècniques d’estudi, gestió del temps, etc.
12
Poden ser organitzades pel centre, per la UAE o en col·laboració.
11
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3.5 Pel que fa a l’organització del PAT, cal tenir en compte les consideracions següents:
3.5.1. Responsabilitats, procés d’aprovació i vigència.
a) El PAT ha de ser aprovat pel consell d’estudis i ratificat per la comissió acadèmica
del centre. Una vegada ratificat per la comissió acadèmica, s’ha de trametre als
vicerectorats competents en temes docents i d’estudiants.
b) Cada PAT tindrà un coordinador, que serà el cap d’estudis o una persona proposada
per ell i nomenada pel deganat o la direcció del centre. Se n’haurà d’informar els
vicerectorats competents en temes docents i d’estudiants.
c) La coordinació general dels coordinadors de PAT, pel que fa al centre, serà
competència del membre de l’equip deganal o de la direcció del centre encarregat
dels afers docents o dels estudiants. Aquesta coordinació general inclourà
l’organització d’activitats i accions del conjunt del centre relacionades amb la
informació i orientació als estudiants, així com la coordinació amb accions
organitzades a iniciativa dels estudiants quan afectin més d’un ensenyament.
d) En cas que la direcció del centre ho consideri oportú, un cop escoltada l’opinió dels
caps d’estudis i dels coordinadors de PAT, podrà nomenar un professor com a
col·laborador de la Unitat d’Atenció a l’Estudiant per a les tasques relacionades amb
la captació d’estudiants. Si no existeix aquesta figura, les seves funcions seran
assumides pels coordinadors dels PAT.
e) En cas que en un centre hi hagi un professor col·laborador amb les tasques de
captació d’estudiants, s’haurà de coordinar directament amb els coordinadors dels
plans d’acció tutorial.
f) El PAT serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. L’actualització
serà a criteri del consell d’estudis, però és recomanable una revisió abans de l’inici de
cada curs.
3.6 Funcions del coordinador del PAT:
a) Vetllar pel desenvolupament correcte del PAT.
b) Responsabilitzar-se del procés d’avaluació i d’actualització del PAT.
c) Coordinar, dinamitzar i fer el seguiment dels tutors de l’ensenyament.
d) Assessorar i proporcionar recursos i estratègies perquè els tutors puguin desenvolupar les
seves funcions.
e) Definir necessitats de formació de tutors i col·laborar amb el coordinador de formació del
professorat del centre.
f) Col·laborar amb la UAE en les activitats de captació d’estudiants i coordinar-se amb
coordinadors d’altres ensenyaments per impartir xerrades i proporcionar informació per
àmbits de coneixement.
g) Identificar els problemes de transició del batxillerat i dels cicles formatius a la UB i
organitzar, amb el suport de la UAE i de l’ICE, jornades d’intercanvi amb professorat de
secundària.
h) Recopilar la informació que calgui donar de l’ensenyament13 per tal que la UAE la
confeccioni i la difongui.

13

Plans d’estudis, recomanacions, etc.
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i)

Preparar i tutelar, si escau, l’estudiant becari col·laborador amb la UAE en el si del centre,
conjuntament amb els coordinadors dels PAT d’altres ensenyaments del centre, si n’hi ha.

j)

Vetllar perquè la informació que s’ofereix des del web del centre adreçada als estudiants
d’educació secundària sigui l’adequada.

k) Participar en activitats d’intercanvi i de formació amb altres coordinadors de PAT.
l)

Coordinar-se amb l’equip deganal o direcció del centre, amb el cap d’estudiants i docència
de la secretaria del centre, amb el coordinador de mobilitat del centre, amb la Unitat
d’Atenció a l’Estudiant, amb els vicerectorats competents en temes d’acció tutorial i
d’estudiants i, si escau, amb el cap d’estudis de l’ensenyament i amb el professor
col·laborador per a tasques de captació d’estudiants.

3.7 Funcions del professor col·laborador per a captació d’estudiants.
Si en un centre hi ha un professor col·laborador per a captació d’estudiants, aquest assumirà
directament les funcions f, g, h , i, j de l’apartat 3.6.
3.8 Abast i ràtios
a) L’abast de desplegament de l’acció tutorial (per exemple: al primer curs14 o a tots els
cursos) s’ha de decidir en funció dels objectius i prioritats de l’ensenyament, de la
disponibilitat de professorat tutor i de la ràtio tutor-estudiants.
b) La ràtio d’estudiants per als graus, diplomatures i llicenciatures dependrà de diversos
factors, però orientativament es pot considerar que la tendència (encara que sigui a mitjà
termini) hauria de ser d’entre 15 i 30 per tutor o tutora.
3.9 Tutors i tutores
a) En el PAT es podran establir criteris per a l’assignació de tutors. En tot cas, s’hauran de
valorar especialment la disposició del professor a ser tutor, l’interès per la docència de
qualitat i la disposició a participar en activitats de formació i d’intercanvi d’experiències
sobre acció tutorial.15
b) En el PAT cal especificar el procediment d’assignació de tutors a cada estudiant. És
recomanable que aquesta assignació es faci al més aviat possible, a partir del moment que
es formalitzi la matrícula i que, com a criteri general, l’assignació dels estudiants entre els
tutors sigui aleatòria i equitativa.
c) També cal especificar en el PAT el procediment que ha de seguir l’estudiant per sol·licitar
un canvi de tutor i el que ha de seguir el tutor per modificar l’assignació d’un estudiant.
d) En el PAT s’han d’especificar els mecanismes que s’empraran per canalitzar la informació
subministrada pels estudiants que pot ajudar a identificar els punts forts i els punts febles
de la docència i a formular propostes de millora.
e) La tasca de tutoria haurà de ser avaluada i serà reconeguda en el document de dedicació del
professorat de la UB.
f) Les funcions del tutor o tutora són les següents:16


Informativa: contribuir a la difusió de la informació entre els estudiants i, sobretot, dels

14

El PAT, com a mínim, ha d’adreçar la seva acció a l’alumnat de primer curs.
Com a criteri general, és recomanable —sempre que sigui possible— que el tutor sigui professorat conegut per
l’estudiant.
16
L’alumnat universitari és molt divers i, per tant, en cada cas caldrà trobar el punt just en la intensitat i les
característiques de l’acompanyament tutorial.
17
Servei d’atenció psicològica, servei d’integració, etc.
18
Per a l’avaluació, també es podrà recollir informació sobre qüestions com ara: dades sobre l’accés a l’ensenyament,
evolució del rendiment acadèmic, taxa d’abandonament i de fracàs, nivells d’inserció laboral i de continuïtat en els
estudis, etc.
15
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recursos per accedir a les fonts d’informació que puguin ser d’utilitat per als seus
estudis.


Seguiment acadèmic i intervenció formativa, col·laborant en l’optimització dels models
d’aprenentatge de l’estudiant, i específicament en la millora dels processos
d’aprenentatge de l’estudiant amb mancances i en l’orientació en el cas d’estudiants
d’excel·lència.



Orientació, ajudant l’estudiant al llarg de la carrera a planificar millor el seu itinerari
curricular i informant-lo de les possibilitats que té en acabar els estudis, tant pel que fa
a formació continuada com a sortides professionals.



Quan ho consideri oportú, de derivació de l’estudiant a la Unitat d’Atenció a
l’Estudiant o a serveis de suport especialitzats de la UB.17



Receptora d’informació subministrada pels estudiants.



Participació en activitats d’intercanvi i de formació relacionades amb la funció tutorial.

3.10 Altres aspectes organitzatius
a) S’ha d’intentar que la tutoria tingui reservada una franja horària que no coincideixi amb
l’horari d’activitat presencial de cap assignatura per a l’estudiant.
b) El PAT ha de contenir un calendari d’activitats del curs, que inclogui les dates i els
objectius de les reunions de coordinació de tutors, i les dates i els objectius de les reunions
grupals de tutors amb els estudiants.
c) Així mateix, el PAT ha d’indicar el temps mínim d’atenció dels tutors als estudiants i les
modalitats d’aquesta atenció (presencial / virtual, individual / en petit grup / amb el conjunt
del grup tutoritzat).
3.11 Per vetllar per la qualitat del PAT caldrà implantar un sistema per dur-ne a terme el
seguiment i l’avaluació, tenint en compte les següents consideracions:
a) Cada curs s’haurà d’avaluar el PAT desenvolupat.
b) Aquesta avaluació haurà de recollir els punts forts i els punts febles i incloure
propostes de millora.
c) Per a l’avaluació, com a mínim, s’haurà de recollir informació sobre la dedicació del
tutor i sobre el grau d’ús de la tutoria per part de l’alumnat, així com l’opinió dels
estudiants, dels tutors i del coordinador del PAT.18
d) S’haurà de presentar un informe de l’avaluació duta a terme, com a mínim al consell
d’estudis i a la comissió acadèmica del centre.

4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) DELS MÀSTERS OFICIALS
4.1 El PAT és un pla institucional de cada programa oficial de postgrau (POP), o bé del conjunt de
màsters del centre, que especifica els objectius i l’organització de l’acció tutorial en el màster o els
màsters, adaptant-hi les directrius generals de la UB.
4.2 S’ha d’elaborar un Pla d’acció tutorial (PAT) per a cada POP o per al conjunt dels màsters del
centre.
4.3 El PAT és un document que ha d’incloure, com a mínim, els components següents:
a) Anàlisi del context i de les necessitats del màster o dels màsters que configuren el POP
o que s’imparteixen en el centre, incloent-hi un estudi sobre el perfil de l’alumnat.
b) Objectius del PAT.
c) Activitats o accions que es desenvoluparan, indicant un calendari orientatiu i les

7

persones responsables (vegeu l’apartat 4.4).
d) Organització del PAT (vegeu l’apartat 4.5).
e) Seguiment i avaluació del PAT (vegeu l’apartat 4.10).
4.4 Algunes de les activitats o accions que pot incloure el PAT d’un POP o del conjunt de màsters del
centre són les següents:
4.4.1 Accions prèvies a la matrícula de l’estudiant en un màster oficial.
a) Activitats d’informació sobre l’oferta de màsters (organitzades directament i en
col·laboració amb la UAE).
b) Jornades d’intercanvi amb el professorat de titulacions des de les quals es pot accedir als
màsters del POP i del centre.
c) Jornades informatives sobre l’oferta de màsters.
d) Elaboració i recopilació de materials informatius sobre el màster o els màsters que
s’ofereixen per difondre’ls.
e) Col·laboració amb la UAE en l’organització de la participació en salons, fires i altres
esdeveniments informatius per als estudiants, per tal de difondre els màsters.
4.4.2 Accions en la fase inicial dels estudis del màster:
a) Activitats de presentació del màster.
b) Col·laboració en activitats d’acollida per als estudiants de programes de mobilitat
matriculats a la UB.
c) Col·laboració amb els coordinadors de programes de mobilitat.
d) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo, per ajudar-lo a incrementar el seu
rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular, en un marc de
confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.
4.4.3 Accions durant el desenvolupament dels estudis de màster:
a) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo, per ajudar-lo a incrementar el
rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l’ampliació del
seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.
b) Informació d’interès per a l’estudiant: estades formatives fora de la UB (programes
Erasmus, SICUE o equivalents), beques, altres ofertes de màster, i d’altres.
4.4.4 Accions en la fase final dels estudis:
a) Accions de formació i d’orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat en
altres estudis.19
b) Informació sobre recursos de la UAE relacionats amb la inserció laboral.
c) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-lo, especialment respecte de la seva
inserció professional i de continuïtat dels estudis.
4.4.5 Accions adreçades a donar suport a l’alumnat amb característiques o perfils específics: estudiants
amb minusvalidesa, amb rendiment d’excel·lència, etc.
4.4.6 Accions adreçades específicament a informar i donar suport a estudiants estrangers.
19

Poden ser organitzades pel centre, per la UAE o en col·laboració.
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4.5 Pel que fa a l’organització del PAT, cal tenir en compte les consideracions següents:
4.5.1 Responsabilitats, procés d’aprovació i vigència.
a) El PAT ha de ser aprovat per la comissió del POP o, si escau, per qui tingui la
responsabilitat de coordinar el conjunt de màsters del centre, i ratificat per la comissió
acadèmica del centre. Una vegada ratificat per la comissió acadèmica, s’ha de trametre als
vicerectorats competents en temes docents i d’estudiants. En el cas del POP institucional, el
PAT haurà de ser ratificat pels vicerectorats competents en temes docents i d’estudiants.
b) Cada PAT tindrà un coordinador que, en el cas del PAT del Programa Oficial de Postgrau,
serà el coordinador del POP o una persona proposada pel mateix pla. La persona
coordinadora del PAT serà nomenada pel deganat o per la direcció del centre. Se n’haurà
d’informar els vicerectorats competents en temes docents i d’estudiants. En el cas de POP
institucional, el coordinador o coordinadora de PAT serà nomenat pel vicerector competent
en temes d’acció tutorial.
c) La coordinació general dels coordinadors de PAT, pel que fa al centre, serà competència
del membre de l’equip deganal o de la direcció del centre encarregat dels afers docents o
dels estudiants.
d) En cas que en un centre hi hagi un professor col·laborador amb les tasques de captació
d’estudiants, s’haurà de coordinar directament amb els coordinadors dels plans d’acció
tutorial.
e) El PAT serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. L’actualització serà a
criteri de la comissió de POP o de qui tingui la responsabilitat de coordinar el conjunt de
màsters del centre, però és recomanable una revisió abans de l’inici de cada curs.
4.6 Funcions del coordinador del PAT:
a) Vetllar pel desenvolupament correcte del PAT.
b) Responsabilitzar-se del procés d’avaluació i d’actualització del PAT.
c) Col·laborar amb el coordinador del màster en la coordinació, la dinamització i el seguiment
dels tutors del màster.
d) Assessorar i proporcionar recursos i estratègies perquè els tutors puguin desenvolupar les
seves funcions.
e) Conjuntament amb el coordinador del màster, definir necessitats de formació de tutors i
col·laborar amb el coordinador de formació del professorat del centre.
f) Col·laborar amb la UAE en les activitats de captació d’estudiants per a màsters. En cas que
en el centre hi hagi la figura del professor col·laborador de la UAE per a la captació
d’estudiants, aquest assumirà directament aquesta funció en estreta col·laboració amb els
coordinadors dels màsters.
g) Recopilar la informació que calgui donar dels màsters que s’ofereixen20 per tal que la UAE
la confeccioni i la difongui.
h) Participar en activitats d’intercanvi i de formació amb altres coordinadors de PAT.
i)

Coordinar-se amb els coordinadors de màsters, amb l’equip deganal o direcció del centre,
amb el cap d’estudiants i docència de la secretaria del centre, amb el coordinador de

20

Plans d’estudis, recomanacions, etc. Per a aquesta tasca, es comptarà amb el suport de l’oficina o instància de la
UB que tingui com a funció informar sobre els màsters.
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mobilitat del centre, amb la Unitat d’Atenció a l’Estudiant, amb els vicerectorats
competents en temes d’acció tutorial i d’estudiants i, si escau, amb el coordinador de POP.
En el cas de POP institucional, s’haurà de coordinar amb els coordinadors de màsters de
cada centre implicat.
4.7 Abast i ràtios
a) L’acció tutorial és un element clau en l’estructuració del màster i, per tant, cal garantir l’atenció
personalitzada a cada estudiant al llarg dels seus estudis.
b) En el PAT caldrà establir una ràtio estudiant- tutor orientativa per a cada màster que, en tot cas,
haurà de ser reduïda.
4.8 Tutors i tutores
a) En el PAT es podran establir criteris per a l’assignació de tutors. En tot cas, s’hauran de valorar
especialment: la disposició del professor a ser tutor, l’interès per la docència de qualitat i la
disposició a participar en activitats de formació i d’intercanvi d’experiències sobre acció
tutorial.21
b) En el PAT cal especificar el procediment d’assignació de tutors a cada estudiant. És
recomanable que aquesta assignació es faci al més aviat possible, a partir del moment que es
formalitzi la matrícula i que, com a criteri general, l’assignació dels estudiants entre els tutors
sigui equitativa.
c) També cal especificar en el PAT el procediment que ha de seguir l’estudiant per sol·licitar un
canvi de tutor i el que ha de seguir el tutor per modificar l’assignació d’un estudiant.
d) En el PAT s’han d’especificar els mecanismes que s’empraran per canalitzar la informació
subministrada pels estudiants que pot ajudar a identificar els punts forts i els punts febles de la
docència i a formular propostes de millora.
e) La tasca de tutoria haurà de ser avaluada i serà reconeguda en el document de dedicació del
professorat de la UB.
f) Les funcions del tutor o tutora són les següents:22
•

Informativa: contribuir a la difusió de la informació entre els estudiants i, sobretot, dels
recursos per accedir a les fonts d’informació que puguin ser d’utilitat per als seus
estudis.

•

Seguiment acadèmic i intervenció formativa, col·laborant en l’optimització dels models
d’aprenentatge de l’estudiant, i específicament en la millora dels processos
d’aprenentatge de l’estudiant amb mancances i en l’orientació en el cas d’estudiants
d’excel·lència.

•

Orientació, ajudant l’estudiant a planificar millor el seu itinerari curricular i informantlo de les possibilitats que té en acabar els estudis, tant pel que fa a formació continuada
com a sortides professionals.

•

Quan ho consideri oportú, de derivació de l’estudiant a la Unitat d’Atenció a
l’Estudiant o a serveis de suport especialitzats de la UB.23

21

Com a criteri general, és recomanable —sempre que sigui possible— que el tutor sigui professorat conegut per
l’estudiant.
22
L’alumnat universitari és molt divers i, per tant, en cada cas, caldrà trobar el punt just en la intensitat i les
característiques de l’acompanyament tutorial.
23
Servei d’atenció psicològica, servei d’integració, etc.
24
Per a l’avaluació també es podrà recollir informació sobre qüestions com ara: dades sobre accés a l’ensenyament,
evolució del rendiment acadèmic, taxa d’abandonament i de fracàs, nivells d’inserció laboral i de continuïtat dels
estudis, etc.
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•

Receptora d’informació subministrada pels estudiants.

•

Participació en activitats d’intercanvi i de formació relacionades amb la funció tutorial.

4.9 Altres aspectes organitzatius
a) S’ha d’intentar que la tutoria tingui reservada una franja horària que no coincideixi amb
horari d’activitat presencial de cap assignatura per a l’estudiant.
b) El PAT ha de contenir un calendari d’activitats del curs, que inclogui les dates i els
objectius de les reunions de coordinació de tutors.
c) Així mateix, el PAT ha d’indicar el temps mínim d’atenció dels tutors als estudiants i les
modalitats d’aquesta atenció (presencial / virtual, individual / en petit grup / amb el conjunt
del grup tutoritzat).
4.10 Per vetllar per la qualitat del PAT caldrà implantar un sistema per dur-ne a terme el
seguiment i avaluació, tenint en compte les consideracions següents:
a) Cada curs s’haurà d’avaluar el PAT desenvolupat.
b) Aquesta avaluació haurà de recollir els punts forts i els punts febles i incloure
propostes de millora.
c) Per a l’avaluació, com a mínim, s’haurà de recollir informació sobre la dedicació del
tutor i sobre el grau d’ús de la tutoria per part de l’alumnat, així com l’opinió dels
estudiants, dels tutors i del coordinador del PAT.24
d) S’haurà de presentar un informe de l’avaluació duta a terme, com a mínim a la
comissió de POP o a qui tingui la responsabilitat de coordinar el conjunt de màsters del
centre, i a la comissió acadèmica del centre (en el cas de POP institucional al
vicerector competent en temes d’acció tutorial).

5. SERVEI DE FORMACIÓ I SUPORT A L’ACCIÓ TUTORIAL DES DE L’ICE
5.1. L’Institut de Ciències de l’Educació ofereix un servei de formació i de suport a l’acció
tutorial consistent en activitats de formació i d’intercanvi per a coordinadors de plans
d’acció tutorial i per a tutors, així com un web institucional d’informació per a l’acció
tutorial.
5.2. En l’àmbit de la formació i de l’intercanvi per a tutors i tutores, l’ICE desenvoluparà:
a) Un programa de formació per a professorat tutor novell.
b) Un programa d’intercanvi d’experiències i de reflexions entre el professorat tutor
amb experiència.
5.3. En l’àmbit de la formació i de l’intercanvi per a coordinadors de PAT, l’ICE
desenvoluparà:
a) Un programa de formació per a professorat coordinador novell.
b) Un programa d’intercanvi d’experiències i de reflexions entre el professorat
coordinador amb experiència.
5.4. Des de l’ICE es donarà suport als coordinadors en la posada en marxa de nous PAT
així com en la millora dels ja existents.
5.5. Es donarà suport a l’organització de trobades amb professorat d’educació secundària i,
per unificar criteris amb vista a donar informació sobre els ensenyaments de la UB, es
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duran a terme activitats formatives adreçades a coordinadors de PAT i a professors
col·laboradors de la UAE per a la captació d’estudiants.
5.6. L’ICE gestionarà la pàgina web institucional d’informació per a l’acció tutorial.
6. ALTRES ÀMBITS DE SUPORT A L’ACCIÓ TUTORIAL
6.1. L’àrea de planificació i serveis acadèmics proporcionarà:
a) un informe anual adreçat al coordinador del PAT sobre els perfils dels estudiants de
l’ensenyament de grau o de màsters.
b) l’accés de tutors a llistats de l’alumnat, a les seves adreces electròniques i als
expedients acadèmics.
6.2. El Campus Virtual de la UB25 oferirà prestacions per al seguiment tutorial
semipresencial i suport tecnològic per gestionar els plans d’acció tutorial.
6.3. El portal virtual de suport a la docència26 de la UB inclou un apartat d’informació per a
l’acció tutorial.

25
26

Operatiu a partir del curs 2007-2008.
Gestionat pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
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