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EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIES DE LA SALUT 

(ESCS) DEL TECNOCAMPUS MATARÓ‐MARESME 

 

Introducció  

 

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va aprovar el passat 13 

de  juliol del 2011  la Normativa de  tutories d'alumnes de Grau. En aquesta  línia  i 

dins de  l'adaptació metodològica  i  curricular en  la qual  les universitats  es  veuen 

immerses,  l'acció  tutorial  representa  una  acció  docent  rellevant  i  eficaç  en  el 

procés d'aprenentatge dels  estudiants. Per aquesta  raó  la UPF es decanta per un 

model de tutoria completa a l'estudiant que tingui en compte tots els aspectes que 

li afecten durant el seu aprenentatge al llarg dels anys d'estudi.    

L'Escola Superior de Ciències de la Salut, com a centre adscrit a la UPF, contempla 

la  necessitat  que  els  seus  alumnes matriculats  disposin  d'un  pla  d'acció  tutorial. 

Aquest Pla d'Acció Tutorial (PAT) té com a finalitat orientar, assessorar i recolzar a 

l'estudiant  en  el  seu  procés  de  formació.  L'eina  fonamental  del  PAT  són  les 

assessories personalitzades.   

 

Què és una assessoria?   

 

L'assessoria  s'entén  com  una  activitat  docent  del  professor  cap  a  l'estudiant,  de 

caràcter  orientador  i  formatiu,  amb  la  finalitat  d'orientar,  assessorar  i  recolzar  a 

l'estudiant  en  el  seu  procés  de  formació  personal,  acadèmica  i  professional. 

La ESCS desitja una formació integral dels seus estudiants perquè no només siguin 

excel·lents professionals sinó també perquè adquireixin les qualitats personals i la 

preparació necessària per ser persones responsables i amb un alt nivell ètic de la 

vida i del seu treball.    

 

El  Pla  d'Acció  Tutorial  té  dos  protagonistes  fonamentals  l'alumne  i  el  docent. 

L'educació  pressuposa  la  relació  personal  entre  professorat  i  alumnat  i  la 

participació  activa  dels  uns  i  els  altres  en  el  procés  educatiu.  Aquesta  relació 

personal  es  plasma  durant  la  vida  universitària  de  l'estudiant  en  les  tutories  o 

assessories. 
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Tutories acadèmiques versus assessories   

 

És  important  fer  la  distinció  entre  tutoria  acadèmica  i  assessoria  personal.  Es 

tracta  de  dos  conceptes  que,  encara  que  tenen  camps  d'actuació  comuna,  són 

realitats diferents.    

La  tutoria  acadèmica  és  un  recurs  docent  més  que  està  implícit  en  moltes 

assignatures dels plans docents de  les  titulacions. Consisteix  a  impartir  en grups 

reduïts una acció formativa, guiant l'aprenentatge dels alumnes i implica dissenyar 

estratègies actives de seguiment del progrés de cada estudiant, que el docent ha de 

saber posar en pràctica per arribar amb més  facilitat als alumnes. És un tipus de 

metodologia  que  comporta  una  càrrega  docent  en  termes  de  ECTS,  tant  per  al 

professor com per a l'estudiant.    

 

L'assessorament  personal,  objecte  d'aquest  document,  és  un  procés  d'ajuda  a 

l'estudiant durant el període de formació a la Universitat, en el qual, mitjançant el 

tracte  personal  estudiant‐assessor/a,  i  en  un  clima  de  llibertat  i  confiança  per 

ambdues  parts,  es  proporciona  informació  i  formació  que  facilita  el 

desenvolupament de totes les seves capacitats, habilitats, potencialitats, actituds i 

valors personals i socials en la vida acadèmica i personal.    

 

L'assessorament es converteix en un procés d'acompanyament durant la formació 

dels  estudiants, que es  concreta mitjançant  l'acció personalitzada a un estudiant, 

per  part  d'acadèmics  competents  i  implicats,  donant  més  èmfasi  al  procés 

d'aprenentatge que al d'ensenyament.  

Les  assessories  universitàries  han  de  fomentar  la  formació  integral  dels  nostres 

estudiants, centre de la nostra atenció, a fi de desenvolupar en ells la competència 

del saber estar, saber pensar, saber fer, saber ser i saber conviure. 
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Davant aquest model d'acció tutorial el present document té  la finalitat d'ajudar/ 

guiar al professor de la ESCS en la seva labor de tutor.   

 

Els objectius que pretén el PAT són: 

 Afavorir la integració de l'estudiant a la universitat. 

 Afavorir la participació en tots els nivells de la institució. 

 Afavorir l'ús adequat dels diferents serveis i recursos que la institució posa 

a l'abast de l'estudiant. 

 Rebre estímuls per al procés d'aprenentatge dels estudiants. 

 Personalitzar l'educació universitària. 

 Millorar la qualitat del procés d'aprenentatge. 

 Facilitar  la  maduració  del  projecte  personal  i  professional  de  cada 

estudiant. 

 Configurar millor l'itinerari curricular de cada estudiant. 

 Millorar el rendiment acadèmic. 

 Reduir l'abandonament acadèmic. 

 

Objectius de les Assessories   

 

Les accions educatives derivades de l'assessorament han de contribuir a elevar la 

qualitat  del  procés  formatiu  de  l'estudiant  en  la  construcció  de  valors,  actituds  i 

hàbits,  així  com  en  el  desenvolupament  d'habilitats.  Es  pretén  entre  altres  coses 

desenvolupar la capacitat de l'alumne per: assumir responsabilitats en la presa de 

decisions,  desenvolupar  una metodologia  d'estudi, millorar  la  seva  actitud  cap  a 

l'aprenentatge, en definitiva formar íntegrament als estudiants.   

 

Mitjançant les assessories es pretén:   

 Orientar i donar seguiment al desenvolupament acadèmic dels estudiants  
 Recolzar‐los  en  els  aspectes  cognitius  i  afectius  del  seu  aprenentatge 
desenvolupant amb cada alumne un pla de formació personal.   

 Fomentar  la  seva  capacitat  crítica  i  creadora  així  com  el  seu  rendiment 
acadèmic 

 Orientar en l'itinerari acadèmic més adequat per a cada situació personal 
 Guiar als alumnes perquè estiguin ben preparats humana i professionalment 
per  desenvolupar  el  seu  treball  en  la  societat  de  manera  satisfactòria, 

profitosa i solidària.    
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Característiques essencials de les Assessories 

 

1. Són personals. Proporcionen consell i orientació individualitzada. L'alumne 
disposa d'un assessor/ tutor durant la seva vida universitària. 

2. Són voluntàries i lliures tant per a l'assessor com per a l'estudiant. 
3. Són universitàries: dirigides a persones adultes i responsables. Responen a 

la necessitat universal de comptar amb el suport i el consell d'una persona 

amb experiència.  

 

Perfil de l'Assessor 

L'acció  tutorial  és  una  activitat  docent  dels  professors  universitaris.  Per  poder 

arribar a aconseguir complir amb els objectius de l'assessorament és desitjable que 

el docent universitari reuneixi les següents qualitats: 

 Rol exemplar. Els assessoris/as mereixeran la confiança de l'alumnat si els 

ofereixen un exemple de coherència persona, tracte serè, considerat, cordial 

i ple d'equitat.  

 Transmetre confiança i respecte. La confiança és clau en la relació personal. 

Encara que cal tenir clar que l'assessor no és un amic, per tant el docent no 

pot  implicar‐se  en  problemes  que  pot  tractar  l'assessorat/a  com  si  fossin 

seus propis. El respecte a la privadesa forma part del compromís assumit a 

la tasca d'assessorament.  

 Posseir  una  actitud  positiva.  Els  estímuls  solen  ser  més  eficaços  que  les 

correccions.  Cal  descobrir  els  aspectes  positius  de  cada  situació,  per 

recolzar‐se  en  ells  i  ajudar  a millorar.  S'han  d'evitar  comentaris  negatius 

sobre altres persones o la ironia, que podria generar desconfiança. 

  Empatia  i  capacitat  receptiva.  Saber  escoltar  i  comprendre  de  la manera 

més objectiva possible. 

 

Funcions de l'Assessor/a Tutor/a   

 

• Traslladar el coneixement de la universitat a l'estudiant. 
• Vetllar  per  l'adaptació  de  l'estudiant  a  la  universitat.  Facilitar  la  immersió 
dels alumnes en la cultura del nou centre. 

• Efectuar entrevistes trimestrals i emetre als coordinadors / cap d'estudis un 
informe de tutoria sobre l'evolució dels alumnes assessorats. 
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• Realitzar  tutories  actives  amb  els  alumnes  amb  problemàtica  curricular, 
ajudant en situacions de dificultat personal o d'estudi 

• Estimular l'estudi i el rendiment acadèmic. 
• Assessorar als alumnes en l'elecció d'optatives i itineraris, supervisant el seu 
recorregut acadèmic. 

• Atendre qualsevol incidència que els estudiants puguin plantejar. 
• Preparar al llarg del curs accionis específiques per orientar als alumnes en la 
continuació d'estudis. 

• Assessorar a qualsevol estudiant quant a la seva integració al mercat laboral.  
• Orientar als estudiants en el seu projecte personal i professional. 
 

El mètode. L'entrevista   

 

L'entrevista  entre  l'estudiant  i  l'assessor/a  és  una  situació  de  diàleg  constructiu. 

L'entrevista és una comunicació compartida que  implica una actitud d'acceptació 

recíproca, no prejutjar per endavant a l'entrevistat i separar els fets, que poden ser 

negatius, de les persones que els han realitzat.    

És  convenient  distingir  entra  les  entrevistes  en  les  quals  la  iniciativa  parteix  de 

l'alumne i aquelles en les quals l'assessor convoca a l'alumne. En el primer cas, és 

necessari  sobretot  escoltar  i  donar  resposta  al motiu  de  la  consulta;  en  el  segon 

cas, ha de ser una entrevista ben preparada basada en els objectius  informatius  i 

formatius.  

 

Com concertar una entrevista?    

 

Durant el primer trimestre del primer curs de la titulació a l'alumne se li adjudica 

un tutor/tutora que actuarà d'assessor durant tota la seva estada a la Universitat.  

En aquesta primera entrevista serà el tutor/assessor el que es posarà en contacte 

amb l'alumne per concertar una primera entrevista.    

En aquesta primera trobada convindrà que l'assessor faciliti a l'alumne l'adreça del 

seu  correu  electrònic  i  el  seu  horari  d'atenció  per  poder  donar  facilitats  a 

l'estudiant per contactar amb ell.    

En el cas de desitjar‐ho, i sempre de manera justificada, l'estudiant pot demanar un 

canvi d'assessor.    
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Freqüència de les entrevistes    

L'assessor  dels  alumnes  de  primer  curs  ha  de  procurar  tenir  una  primera 

entrevista amb cada assessorat durant el mes d'octubre  i  tenir com a mínim una 

entrevista personal per trimestre.    

A partir del segon curs la freqüència de les assessories vindrà determinada per la 

necessitat de cada estudiant, quedant a lliure elecció de l'alumne i de l'assessor la 

freqüència  de  les  assessories.  No  obstant  això,  des  de  l'Adreça  de  la  ESCS,  que 

recomana  tenir  contacte  amb  el/els  alumnes  (via  correu  electrònic  o 

presencialment) almenys dues vegades durant cada curs acadèmic. 

 

Lloc i durada de les entrevistes    

L'assessor/a  haurà  de  realitzar  les  entrevistes  en  un  lloc  tranquil,  sense 

distraccions i que faciliti una conversa distesa i cordial.    

Quant a la durada, dependrà de la importància o el contingut dels temes a tractar. 

En  general,  es  considera  que  30  minuts  és  el  temps  adequat  que  pot  permetre 

abordar temes en profunditat.   

 

Registre de les assessories   

És  important  comunicar  a  l'estudiant  que  les  assessories  no  tenen  caràcter 

avaluador  per  a  l'alumne  i  que  en  cap  cas  tindran  cap  efecte  en  les  seves 

qualificacions acadèmiques. No obstant això, és recomanable que el  tutor registri 

de  manera  personal  aquelles  dades  que  consideri  rellevants  per  al  correcte 

seguiment de l'alumne, sobretot en el cas que un mateix assessor porti a diferents 

alumnes. 

 

Es preveuen dos tipus de registre que permetran l'avaluació de les assessories: 

1.  L'avaluació  quantitativa,  referida  al  nivell  d'assistència  a  les  sessions  de 
tutoria  per  part  dels  estudiants.  Aquesta  avaluació  es  durà  a  terme 

anualment,  i  consistirà  en  la  recopilació  del  nombre  d'estudiants  que 

accedeixen a les tutories i es desenvoluparà informàticament.   

2.  L'avaluació  qualitativa,  que  valorarà  la  implantació  de  l'acció  tutorial,  el 
compliment dels seus objectius i el nivell de satisfacció dels estudiants i els 

tutors.  

Per  poder  portar  un  control  intern  de  qualitat  sobre  les  tutories  realitzades  i  la 

seva  freqüència,  es  portarà  des  de  la  Direcció  i  la  Cap  d'Estudis  de  la  ESCS  el 

registre dels dos tipus d'avaluació en cada curs acadèmic. Tot això constarà en la 

memòria acadèmica del centre. En cap moment es farà constar el contingut de les 

assessories que seran informació confidencial entre l'assessor i l'estudiant. 
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Les assessories segons les circumstàncies de l'alumne/a.    

 

L'assessorament  pretén  ser  una  labor  personalitzada.  Segons  les  circumstàncies 

particulars de cada alumne/a, aquesta ajuda pot incidir en unes qüestions o unes 

altres. Es recullen algunes de les situacions possibles:    

 

• L'estudiant  que  no  percep  la  seva  realitat:  creu  que  va  bé  però  els 
indicadors externs diuen que no. L'assessorament ha d'orientar‐se a millorar 

el coneixement que té de si mateix, aprenent a valorar la realitat. En aquests 

casos  cal  parlar  clarament  per  intentar  mostrar‐li  la  realitat  de  la  seva 

situació.    

• L'estudiant que percep  les àrees de millora:  se  li pot ajudar a marcar‐se 
objectius i a desenvolupar la voluntat i la disciplina.  

• L'alumne/al fet que va bé però no ho percep així: el suport i la confiança 
de  l'assessor,  així  com  consells  pràctics  que  li  ajudin  a  enfrontar‐se  a  les 

dificultats, poden suposar una millora en el rendiment i la superació personal 

de l'alumne.  

• L'alumne/al fet que va bé i és conscient d'això: en aquest cas cal ajudar‐li 
a obrir horitzons: fomentar la seva il·lusió pels estudis, que es tradueixi en un 

pla de treball que vagi configurant el seu perfil professional. 

 

Temes a abordar durant les assessories    

 

La incorporació a  la Universitat suposa un canvi que habitualment requereix cert 

esforç  d'adaptació.  Existeixen  diferents  temes  que  poden  ser  de  gran  utilitat  si 

s'aborden des de les assessories acadèmiques.    

 

1. L'entorn universitari. Normes de permanència, vida universitària, comunitat 
universitària.  

2.  La convivència i les relacions interpersonals (companys i professors) 
3. Gestió de l'estrès. Situacions complexes, períodes d'exàmens. 
4. Conciliació vida universitària i familiar. Treball, estudis i família. 
5. Orientació professional. Inserció laboral  
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