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1.  Objectius generals del PAT 
 

1. Donar suport per a l’adaptació de les estudiantes i dels estudiants de primer curs 

a la universitat, l’aprenentatge i l’orientació professional. 

2. Proporcionar a les estudiantes i els estudiants elements de formació, informació i 

orientació acadèmica de forma personalitzada d’acord a les seves necessitats 

d’aprenentatge. 

3. Potenciar a través de l’acció tutorial individual i en grups l’adquisició de tècniques i 

hàbits d’estudi d’acord al model docent dels plans d’estudi que descriu l’EEES. 

4. Recollir informació sobre el desenvolupament del curs a través de l’experiència de 

l’estudiantat. 

 

2.  Objectius específics del PAT (tutors) 
 

1. Disminuir la quantitat d’estudiants que abandonen l’estudi d’algunes assignatures, 

especialment dels qui tenen millor nota d’accés. 

2. Detectar i analitzar els motius de l’abandonament a les assignatures a primer 

curs. 

3. Detectar i analitzar la utilització de “suport extern” (classes particulars...) i els 

avantatges que aquests suposen.   

4. Assistir i orientar acadèmicament als estudiants en tot allò que pugui aportar una 

millora en el seu rendiment acadèmic i a la seva futura transició al món laboral i 

professional fonamentant la seva participació a la vida universitària així com a la 

seva formació cultural i humana.  

5. Atendre i donar resposta a les consultes més freqüents entre l’estudiantat de 

primer curs i que tenen lloc en els tres moments clau de la vida universitària: 

l’accés a la universitat, les possibles alternatives que es presenten durant la 

permanència (dobles titulacions, mobilitat, estudis de màster i doctorat...) i 

completar la seva formació per a l’accés al món laboral i professional. 

  

 3.  Agents implicats en el PAT 
 

 Direcció del centre. L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan responsable al centre 

del PAT. 

 

 Coordinador/a de tutors/es. La Subdirectora de Mobilitat i Qualitat Docent 

s’encarrega de la gestió. 

 

 Professor tutor d’un grup d’estudiants. A partir de l’encàrrec acadèmic, els 

diferents departaments subministren a la Direcció la relació del professorat amb 

docència a l’Escola que exercirà de tutor, especificant en cada cas la distribució de 

Punts d’Activitat Docent (PAD tipus A-B), amb els que es reconeixerà aquesta 

activitat. La quantitat d’estudiants tutoritzats per un mateix professor és 

proporcional  als  PAD que li han estat assignats. 

 

 Grup d’estudiantes i d’estudiants. A cada estudiant i cada estudianta de nou 

accés del centre se li assignarà un grup de tutoria coordinat per un professor-

tutor.  En la plataforma ATENEA tindrà especificat el seu tutor. Durant  els dies 

posteriors a l’inici del curs, serà convocat a una primera reunió grupal. 

Posteriorment, les següents reunions seran individuals, tot i que si al tutor li 

sembla convenient, podrà convocar novament altres de generals. Cada estudiant i 

cada estudianta s’haurà de reunir amb el seu tutor periòdicament. Pel 

desenvolupament i seguiment de les tutories, l’estudiant respondrà a un 
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qüestionari i el tutor introduirà els resultats i valoracions a l’aplicatiu disponible al 

Portal Camins. 

 

 Unitat de Suport institucional i relacions externes: La unitat dona suport 

tècnic en tot el procés. Podeu adreçar qualsevol consulta sobre aquest tema a 

usire.camins@upc.edu. 

 

4. Funcions del professorat-tutor  
 

A l’Escola de Camins la figura del tutor o tutora s’entén com la d’un professor o una 

professora que s’encarrega d’atendre altres aspectes formatius que no estan 

específicament recollits en el pla d’estudis i que sovint només formen part d’un 

conjunt d’informacions comunes al centre per facilitar la integració de l’estudiant a 

la nova activitat acadèmica. 

 

El paper del tutor ha de ser el de recolzament, orientació i acompanyament de  

l’estudiantat durant el primer curs, per tal d’assolir els objectius específics indicats 

anteriorment.  

 

Aquelles consultes fora de possibilitat de resposta per part del tutor seran adreçades 

al servei corresponent del centre (web, Cap d’estudis, Unitat de Suport a la gestió 

d’estudis de grau i màster, responsable d’assignatura, Coordinador de 1r curs...). En 

cas que l’estudiant comuniqui al tutor o tutora, o aquest detecti una minusvalia o 

deficiència sensorial que pogués interferir en el seu rendiment i aprenentatge, 

caldrà que, en cas que l’estudiant ho consideri pertinent, es comuniqui al Cap 

d’Estudis de la titulació corresponent per cercar amb la major brevetat possible una 

adequació dels recursos a les seves capacitats. A l’informe final, el tutor o tutora 

haurà d’incloure a l’apartat d’observacions aquests casos. 

 

El primer any universitari pot caracteritzar-se per tractar-se d’un període de canvis i 

transició que pot provocar la necessitat d’un altre tipus d’orientació professional; en 

aquest casos, la Universitat compta amb el suport psicològic gratuït pels estudiants: 

https://inclusio.upc.edu/ca/serveis/atencio-psicologica. 

 

5. Activitats  
 

En relació amb les funcions descrites, les activitats previstes pels professors-tutors 

d’estudiantes i estudiants de fase inicial són les següents: 

 

 Establir una primera reunió-presentació grupal (RP) durant el primer mes del 

curs amb el grup d’estudiantes i estudiants als que ha estat assignat com a 

professor-tutor o professora-tutora. Si es considera pertinent, es podrà 

convocar altres reunions grupals. 

 

 Convocar a tutoria individual a les estudiantes i als estudiants. En aquesta 

tutoria s’adreçarà a l’estudiant o l’estudianta el qüestionari dissenyat pel centre 

i disponible al Portal Camins. Les respostes i comentaris les haurà d’introduir el 

tutor o tutora directament. 

 

 El tutor o tutora haurà de coordinar les seves accions d’acord a les directrius dels 

coordinadors i la Direcció del centre, elaborar un informe final sobre l’anàlisi i 

desenvolupament del PAT, i informar sobre qualsevol fet o incident de rellevància 

detectat a la Fase Inicial. 

 

mailto:usire.camins@upc.edu
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6. Eina de suport per a la gestió i seguiment de les tutories 

(Portal Camins) 

 
Podeu consultar el manual del tutor al mateix aplicatiu del Portal camins, concretament 

a: 

https://wiki.caminstech.upc.edu/doku.php?id=public:pat-manual-tutor 

7. Model d’informe final 
 

Aquest informe , disponible al Portal Camins, s’haurà de lliurar a la Subdirectora de 

Mobilitat i Qualitat Docent abans del proper 22 de juny a través de la Unitat de Suport 

institucional i relacions externes del centre mitjançant l’adreça de correu electrònic 

usire.camins@upc.edu. 

 

Aquest es farà arribar juntament amb la resta d’informes sobre les tutories de la titulació 

a la Subdirectora de Mobilitat i Qualitat Docent, qui elaborarà un informe final recollint la 

informació i presentant les conclusions extretes.  

 

Per fer arribar qualsevol comentari sobre el procés i desenvolupament del PAT o per a la 

seva millora continuada, es pot afegir de manera oberta un comentari o proposta de 

millora al final de l’informe o bé, confidencialment i directament a la Subdirectora de 

Mobilitat i Qualitat Docent (M. Rosa Estela Carbonell). 
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