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Redacció del procediment

1.

25/11/2019

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Establir com la Facultat de Belles Arts defineix, revisa, actualitza i millora els procediments relacionats
amb les accions d’acollida, de suport i d’orientació professional dels seus estudiants.
L’aplicació d’aquest document s’estén a tots els ensenyaments de grau i màster de la Facultat.

2.

DESENVOLUPAMENT

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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QUÈ

Proposta de
coordinador/a del
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COM

QUI

Els caps d’estudis i els/les Coordinadors/es de
grau i de màster proposen al degà una
persona que coordini el PAT de Facultat

Caps d’estudis
Coordinadors/es
de grau
Coordinadors/es
de màster
Junta de Facultat

Quan

Coordinador/a
del PAT de la
Facultat

Quan
procedeixi

Consells d’Estudis

Quan
procedeixi

PAT
Nomenament del
coordinador del PAT
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La Junta de Facultat ho aprova i el degà o la
degana fa el nomenament.

QUAN

escaigui

Quan
procedeixi

de la Facultat
Elaboració del pla
marc d’acció tutorial
(PAT) de la Facultat

Aprovació del PAT
de la Facultat

Ratificació
del PAT de la

Elaboració d’un document marc del PAT per
als ensenyaments de grau i màster, basat en
les línies generals d’actuació determinades
pels caps d’estudis i pels Coordinadors de
màster, i que es podran revisar i millorar cada
any.
Aprovació del document marc del PAT en
reunió dels Consells d’Estudis i en les
comissions de coordinació de màsters.

En reunió de la Junta de la Facultat es ratifica i
s’aprova el PAT de la Facultat.

Comissions de
coordinació de
màsters
Junta Facultat

Quan
procedeixi

Facultat
Nomenament dels
coordinadors/es del
PAT dels graus
Nomenament dels
coordinadors/es del
PAT de màster

Nomenament del
professorat-tutor
del PAT
d’ensenyament

El Coordinador/a del PAT de Facultat proposa
qui són els Coordinadors/es dels PAT de graus
en una reunió del Consells d’Estudis.
Els nomenament s’aproven al Consell
d’Estudis.
El Coordinador/a de cada màster proposa la
persona que serà coordinadora del PAT del
màster corresponent.
El Coordinador/a de màster pot ser alhora el
coordinador/a del PAT.
Els nomenaments s’aproven a la Comissió de
coordinació de màsters.
El Coordinador/a del PAT de la Facultat
proposa el professorat-tutor a partir de les
propostes fetes pels Coordinadors de PAT de
graus i dels màsters.
El nomenament s’aprova al Consell d’Estudis i
a les Comissions de coordinació de màsters i
es fa constar en acta.

Coordinador/a de
PAT de la Facultat
Consells d’Estudis

Anual

Coordinadors/es
de màster

Anual

Comissió de
coordinació de
màsters
Coordinador/a
del PAT
d’ensenyament
Consells d’Estudis
Comissions de
coordinació de
màsters

Anual

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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Coordinació de les

En les reunions periòdiques amb els
coordinadors/es dels PAT de graus i màsters
accions del PAT de la
s’acorden les accions orientadores
plantejades en el document marc, així com les
Facultat
accions tutorials dels estudiants.
Enquestes als
Per cada una de les sessions i accions
organitzades pel PAT s’elabora una enquesta
estudiants
d’opinió dels estudiants per tal de tenir
evidències i millorar les sessions.

Informes dels
coordinadors/es del
PAT de grau i de
màster

Informe del
Coordinador/a de
PAT de Facultat

Els Coordinadors/es de PAT de grau i màster
es reuneixen amb els tutors per recollir les
evidències de la seva experiència. Amb
aquesta informació i amb el resultat de les
enquestes, els Coordinadors/es del PAT de
grau i de màster realitzen un informe anual i
el lliuren al Coordinador/a del PAT de
Facultat.
En aquest informe hi han de constar
valoracions sobre:
- Les activitats orientadores: Memòria de
les diferents activitats orientadores que
s’han dut a terme durant l’any i una
valoració dels resultats. Per fer-ho es
tindrà en compte les enquestes de
satisfacció dels estudiants en cadascuna de
les activitats i l’opinió dels coordinadors i
altres agents involucrats. Si s’escau, es
proposen millores de cara al nou curs.
- Les activitats tutelades: Es valora el grau
d’ús de la tutoria que en fa l’alumnat,
l’opinió de l’alumnat de les accions
tutoritzades, l’opinió del professorat-tutor i
l’opinió dels coordinadors/es del PAT
d’ensenyaments.
El/la Coordinador/a del PAT de la Facultat
analitza els informes entregats pels
coordinadors/es del PAT de grau i de màster i
realitza un informe final d’avaluació.
Aquest informe es presenta als Consells
d’Estudis i a les Comissions de coordinació de
màsters.
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Coordinador de
PAT de la Facultat
Coordinador/a de
PAT
d’ensenyaments
Coordinador de
PAT de la Facultat
Coordinador/a de
PAT de grau i
màster
Estudiants
Coordinador/a de
PAT de Facultat

Anual

En cada
sessió

Juny

Coordinador/es
de PAT de grau i
màster
Professorat-tutor
del PAT

Coordinador/a de
PAT de Facultat

Setembre

Coordinador/es
de grau i màster

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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Anàlisi de l’informe
del/la
Coordinador/a de
PAT de Facultat
Anàlisis i aprovació
de l’informe final a
la Junta de Facultat

3.

PEQ 050

Versió 01

Els Consells d’Estudis i les Comissions de
coordinació de màsters analitzen i treuen
conclusions i si s’escau, proposen accions de
millora a l’informe presentat pel
coordinador/a de PAT de Facultat.
Aquest informe final es presenta al deganat.
D’acord amb les anàlisis realitzades, el
deganat, juntament amb els caps d’estudis i
els Coordinadors de màsters presenten
l’informe final a la Junta de Facultat per al
debat i l’aprovació́ de les possibles accions de
millora.
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Consells d’Estudis
Comissions de
coordinació de
màsters

Octubre

Degà/na
Caps d’estudis
Coordinadors de
màsters
Junta de Facultat

Octubre

SEGUIMENT I MILLORA

El Deganat i la Junta de facultat, fan el seguiment anual dels indicadors i, d’acord amb els re sultats
obtinguts i els informes de seguiment, determinen les accions correctives, preventives i de millora que
considerin adients.
Aquest anàlisi és la informació que l’equip de PAT de la Facultat utilitza per millorar i concretar els
procediments del PAT i així garantir la seva correcta gestió i funcionament.

4.

DOCUMENTS, REGISTRES I ARXIVAMENT
Registre/document

Acta de la Junta de Facultat en què es nomena
el/la Coordinador/a del PAT de Facultat
Actes dels Consells d’Estudis en què s’aprova el
PAT.

Suport

Responsable de la

d’arxivament

custodia

Paper

Administració de centre

Paper /digital

Administració de centre

Paper /digital

Administració de centre

Acta d’aprovació dels Consells d’Estudis sobre
els nomenaments de Coordinadors del PAT de
graus i els professors-tutors del PAT.
Actes d’aprovació de les Comissions de
coordinació de màsters sobre els nomenaments Paper

Administració de centre

dels coordinadors i dels tutors de PAT
Enquestes sobre les activitats

Paper/digital

Administració de centre

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.
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Informe del Coordinador del PAT de Facultat
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Paper

Administració de centre

Paper

Administració de centre

Paper/digital

Administració de centre

Paper

Administració de centre

Paper

Administració de centre

Actes dels Consells d’Estudis/Comissions de
coordinació de màster en què es presenta
l’informe final del PAT per curs acadèmic
Informe final de PAT
Acta de la Junta de Facultat en què es presenta
l’informe final del PAT

5.

NORMATIVA APLICABLE I REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Aquest procés s’emmarca en la normativa acadèmica que regeix els ensenyaments de la UB,
com també en la legislació general sobre titulacions universitàries vigent.

Aquest document és vigent fins que hi hagi una nova versió. Les còpies impreses d’aquest document no tenen
garantia de vigència.

