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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DEL GRAU DE MEDICINA 
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 

UNIVERSITAT DE BARCELONA  
 
Introducció 
 

El pla d’acció tutorial  (PAT) del grau de Medicina s’ha plantejat d’acord amb  
les normatives i directrius publicades al BOE i les aprovades pel Consell de 
Govern de la Universitat de Barcelona (UB) que s’anomenen a continuació 
 

• Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat per RD 1791/2010, de 30 de 
desembre.  

• Ordenació dels ensenyaments universitaris oficials RD1393/2007, de 
29 d’octubre.  

• Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona 
(Consell de Govern de la UB, de 6 de juliol de 2006)  

• Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció  tutorial a la Universitat 
de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 5 de juliol de 2007). 

 
 
L’any 2009, la Facultat de Medicina va posar en marxa el primer PAT que es 
revisà a l’any 2013. D’acord amb l’experiència dels darrers anys, es sintetitzen 
i s’actualitzen les actuacions a dur a terme en el grau de Medicina 
 
 

Definició i funcions del PAT 
 
La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc 
de l’espai europeu d’educació superior. Es tracta d’una eina dirigida a 
l’increment de la qualitat docent que ofereix un suport en el desenvolupament 
integral de l’estudiant. L’acció tutorial consisteix en l’acompanyament de 
l’estudiant per guiar‐lo i aconsellar‐lo en el seu procés d’aprenentatge, tot 
ajudant‐lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic i 
en la millora de les seves expectatives professionals.  
 
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, compren els ensenyaments dels 
graus de Medicina (M), Ciències Biomèdiques (CB), Enginyeria Biomèdica 
(EB). Infermeria (I), Odontologia (O) i Podologia (P). Cadascun d’ells té el seu 
PAT específic. La coordinació global dels PAT de cada grau correspon a la 
Comissió Acadèmica de la Facultat.   
 
Les accions que s’assumeixen dins el PAT són d’informació i d’orientació. 
Les tutories poden ser grupals, individuals, en forma presencial o virtual. 
Cronològicament, agrupem les accions del PAT en tres moments: previs i 
d’entrada al grau, de seguiment i etapa final. 
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1. Accions d’informació prèvies i d’entrada a la Facultat 
 
1.1. Accions grupals 

 
Participació al Saló de l’Ensenyament. Es celebren el mes de març,  en el 
marc de la Setmana de la Formació i Treball de la Fira de Barcelona. Tenen com a 
finalitat  informar  a possibles estudiants sobre els estudis de grau, màsters i 
postgraus que la facultat ofereix. La nostra participació es coordina des del 
Consell d’Estudis i hi participen estudiants dels darrers anys. 
 
Jornada de Portes Obertes. S’organ i tzen e l  mes d ’abr i l .  E l s  
membres de l’equip deganal, caps d’estudis, professorat i estudiants del 
grau ofereixen una sessió informativa seguida d’un torn de preguntes. 
Posteriorment, es fa una visita guiada a les diverses instal·lacions dels campus 
de la Facultat.   
 
Jornades de Matriculació. Hi col·laboren els vicedegans, caps d’estudis, caps 
de secretaria, personal d’administració i serveis i estudiants de grau. Tenen 
com a finalitat presentar i orientar tots els aspectes administratius relacionats 
amb nombre de crèdits a matricular, itineraris, regim de permanències, 
reconeixement de  crèdits, etc. 
Per la introducció de les dades de matrícula, els alumnes disposen d’atenció 
personalitzada a les aules d’informàtica de la Facultat. 
 
Jornada d’Acollida. Va dirigida  als nous  estudiants de primer curs i es dur 
a terme el mes de setembre. Hi participa l’equip deganal, caps d’estudis, els 
coordinadors de primer curs i els responsables dels diferents serveis, així com 
estudiants de grau. En aquestes  sessions,  es  dóna  informació  sobre  les  
característiques  de  la  facultat i dels campus,  espais físics i la seva 
localització, hospitals propis i hospitals associats, i dels principals 
recursos i serveis de la UB ubicats al campus: CRAI (Centre de recursos per 
l’aprenentatge i la investigació) , sales d’estudi, etc.    

 
Sessions d’introducció al funcionament i als recursos del CRAI. 
Bàsicament es presenten en una sessió d’una hora els recursos informàtics 
que poden ser eines útils en especial per a la realització dels treballs proposats 
en les assignatures de grau. 
 
 
1.2. Tutories individuals.  

 
Les realitzen els coordinadors de cada assignatura, el coordinadors de cada 
curs i els caps d’estudis segons la consulta afecti de forma especifica a una 
matèria, a l’organització del curs o sigui de tipus més general en la formació.  
 
A aquestes tutories hi pot recórrer tot l’alumnat, però van essencialment 
dirigides als alumnes amb: 
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• Necessitats especials d’acord amb el protocol de la UB d’atenció a 
l’alumnat amb discapacitats. 

 
• Reconeixement i orientació d’esportistes d’elit i d’alt rendiment 

 
• Accés concedit per trasllat d’expedient  

 
• Accés per les vies de majors de 25, 40 i 45 anys 

 
• Accés amb estudis universitaris previs. 

 
 
2.  Accions d’informació i formació que es realitzen durant la carrera. 
 
2.1. Accions grupals 
 
Informació sobre jornades científiques de potencial interès per la seva 
formació. Aquesta informació es facilita mitjançant la pàgina WEB i les pantalles 
informatives de la Facultat instal·lades al hall de cada campus.  
 
Informació rellevant sobre els procediments acadèmics: reconeixement de 
crèdits, canvis de grups, ampliació de matricula (WEB de la Facultat). 
 
Sessions monogràfiques de formació dels diferents recursos  
bibliogràfics. El CRAI programa sessions per aprofundir en el coneixement 
i l’ús eficient de les principals fonts d’informació en Ciències de la Salut. 
 
Sessions  informatives  sobre  els  programes  de  mobilitat. El vicedegà 
de relacions internacionals amb el suport de la Secretaria d’estudiants i 
docència orienta e informa sobre els Programes d’Intercanvi als estudiants 
interessats en realitzar una estada curricular mitjançant aquests programes.  
 
Sessió de presentació i orientació del Treball Fi de Grau  (TFG).  Els 
coordinadors del TFG fan una sessió dirigida a l’alumnat que ha d’escollir i 
realitzar el seu TFG pel tal que pugui anar orientant la selecció del seu treball 
d’acord amb les seves motivacions. 
 
Sessions de formació en habilitats de recollida d’informació  
S’organitzen sota la responsabilitat del coordinador del TFG amb la col·laboració 
del CRAI. Són de caràcter optatiu, la informació i la seva inscripció es facilita  a 
través del Campus Virtual del TFG 
 
Sessions   informatives   sobre   l’Avaluació   de   la   Competència   
Objectivada   i Estructurada (ACOEs).  Es duen a terme com a seminari dins 
l’assignatura de Pràctiques Tutelades. 
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2.2. Tutories individualitzades. 
 
En etapes intermèdies de formació aquestes tutories van essencialment dirigides 
a: 
 

• Alumnes amb alt rendiment acadèmic i amb clares vocacions 
professionals. 

• Alumnes amb dificultats per prosseguir estudis degudes a situacions 
econòmiques, laborals o de malaltia. 

• Alumnes que requereixen un assessorament  en   els   tràmits   acadèmics   
i administratius  que es produeixen al llarg de la trajectòria de 
formació.   

El coordinador de cada curs és també el tutor individual dels alumnes 
corresponents. En casos especials es poden designar altres tutors depenent de 
la casuística. 
 
3. Darrer any de formació 
 
En la fase final dels estudis, la tutoria té l’objectiu de preparar a l’estudiant per 
a la transició al món laboral i d’orientar-lo sobre les possibles sortides 
professionals, així com donar a conèixer els estudis de postgraus, màsters i 
doctorats. En el cas del grau de Medicina, l’alumne pot tenir dubtes sobre 
possibles especialitats mèdiques que són del seu interès. En aquest cas, se 
l’adreçarà al professorat que s’estimi idoni segons la consulta feta inicialment 
al cap d’estudis. 
 
Així mateix, s’ofereix la possibilitat de tenir informació actualitzada sobre les 
possibilitats de formació de postgrau i de màsters a través dels enllaços de 
les WEB de la Facultat. 
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QUADRE RESUM DE LES ACCIONS DEL PAT 
 

Període Acció Responsable i 
participants Tipus 

Informació 
prèvia 

Participació al Saló de 
l’Ensenyament 

Caps d’estudis ,  
estudiants  Grupal 

 
Jornades de Portes 
Obertes 

Deganat, cap 
d’estudis, 
professorat, 
alumnat de primer i 
darrers anys 

Grupal 

Acolliment Suport a la matriculació 
Deganat i 
secretaria 
d’estudiants 

Grupal 

 
Acollida alumnes 
Erasmus 

Responsable 
Intercanvis 
Internacionals i 
Coordinadors 
Erasmus 

Grupal 

 
Informar a través de  la 
pàgina WEB  

Deganat i 
secretaria 
d’estudiants 

Virtual 

 

 

Benvinguda. Sessió 
informativa als 
estudiants amb plaça 
concedida 

Deganat, cap 
d’estudis, 
secretaria 
estudiants, 
Coordinació de 
Curs 
 

Grupal 

 

 
Tutories per a 
estudiants que han 
accedit per trasllat 

Cap d’Estudis 

 
Individual 

 
Sessions formatives 
sobre els diferents 
recursos bibliogràfics 

Equip del CRAI de 
Medicina Grupal 
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Tutories prèvies 
individualitzades amb 
els estudiants amb 
necessitats especials 

Cap d’estudis Individual 

 
Tutoria per els 
estudiants esportistes 
elit 

Cap d’estudis Individual 

 
Tutories 
individualitzades en 
situacions concretes 

Cap d’estudis Individual 

Guiatge i 
tutela de 
seguiment 

Guiar l’estudiant 

Coordinador 
assignatura/ 
coordinador de 
curs/ cap d’estudis  

Individual 

 
Tràmits associats a 
l’expedient acadèmic 

Cap d’estudis i  
Secretaria 
d’Estudiants i 
Docència 

Individual 

 

Sessions 
monogràfiques de 
formació dels diferents 
recursos bibliogràfics 

CRAI  Individual 
i Grupal 

 
Sessions informatives 
dels programes de 
mobilitat 

Vicedegà de 
Relacions 
Internacionals 

Individual 
i Grupal 

 
Sessions informatives 
sobre el Treball Fi de 
Grau (TFG) 

Coordinador del 
TFG 

Grupal i  
Virtual 

 

Sessions informatives 
sobre l’Avaluació de la 
Competència 
Objectivada i 
Estructurada (ACOEs) 

Coordinadors 
pràctiques 
tutelades 

Grupal 

 

Tutories 
individualitzades amb 
els estudiants amb 
necessitats especials 

Tutor/a assignat Individual 



7 
 

 
Actualització pàgina 
WEB facultat  

Deganat / 
Secretaria 
d’estudiants i 
docència 

Grupal 

Final del 
Grau 

Assessoria sobre 
dubtes referents al MIR  Professorat Individual 

Universitat 
de la 
Experiència 

Presentació del curs 
(Medicina Bàsica I y II) 
als alumnes matriculats 

*Coordinador de 
Medicina de la UE Grupal 

 

Assessoria sobre 
dubtes referents a la UE 
(Medicina Bàsica I y II i 
assignatures optatives)  

*Coordinador de 
Medicina de la  UE Individual 

 
 
UE: Universitat de l’Experiència 
 

*Es fa només al campus Bellvitge 


