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1- El perquè d'un espai tutorial 

La recerca i la reflexió pràctica sobre la funció tutorial a la Universitat és un camp obert en el 

qual en aquests darrers anys s’està començant a formar un corpus teòric experimental. La 

societat actual no exigeix només als professionals uns coneixements teòrics i pràctics (saber i 

saber fer), sinó també unes competències relacionades amb el saber estar i el saber ser.  

 

És aquí on l’espai de tutoria adquireix rellevància pel que fa a la funció educadora i de 

socialització, una funció més dins de l’ensenyament que contribueix al desenvolupament 

integral de la persona. 

 

Nombroses enquestes i estudis mostren que els estudiants que abandonen els seus estudis en 

el primer trimestre del primer any acadèmic ho fan perquè no s’han integrat en el sistema 

universitari, i indiquen així mateix que hi ha un percentatge d’estudiants que consideren que la 



qualitat educativa del sistema universitari és molt baixa pel fet que no troben respostes a 

qüestions que van sorgint en el seu itinerari acadèmic. 

 

Les tendències actuals, que són més critiques amb l’ensenyament superior, afirmen i accepten 

que la universitat ha de modificar el seu enfocament i la seva manera de fer dins el procés 

d’ensenyament cap al procés d’aprenentatge. En aquest sentit, és una realitat que les tutories 

són una de les característiques del model anglosaxó que l’Espai Europeu d’Ensenyament 

Superior (EEES) ja està introduint en algunes universitats catalanes i espanyoles. 

 

En les tutories anglosaxones cada professor tutela una mitjana de dotze estudiants, conversa 

amb ells i sovint en coneix detalls familiars i acadèmics. Això fa que aquestes tutories tinguin 

un caràcter orientador i que facilitin el desenvolupament cognitiu, personal i professional dels 

estudiants.  

 

Els nous models metodològics per a la docència, derivats de l’adaptació a l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior (EEES), els canvis socials i la voluntat d'oferir una educació superior 

més adient al moment actual, permeten a les universitats adaptar els processos 

d'aprenentatge a una formació més integral, de millor qualitat i de major rendiment acadèmic.  

 

Dins d'aquesta adaptació metodològica i curricular en la qual les universitats es veuen 

immerses, l‘acció tutorial esdevé una acció docent rellevant i eficaç en el procés 

d’aprenentatge dels estudiants. En el nostre entorn més proper, l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en les propostes de millora que incorpora el seu 

Informe 1999, proposa “Impulsar, allà on encara no s’ha fet, els programes d’atenció tutorial 

personalitzats”.  

 

En el procés d’elaboració de les memòries per a la sol·licitud de verificació de títols oficials, en 

el marc de l’adaptació a l’EEES, el conjunt dels estudis de la Universitat Pompeu Fabra ja ha 

incorporat els compromisos relatius a sistemes de suport i d’orientació als estudiants, 

apostant, bàsicament, per la figura del tutor personal de l’estudiant.  

 

 

 

 

 



 

La tutoria personalitzada ofereix a l’estudiant una orientació més individualitzada i personal. La 

finalitat d’aquest tipus de tutoria és la d’ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu procés 

d’aprenentatge, acompanyar-lo i assessorar-lo en temes més personals. 

 

2- Tutories acadèmiques versus assessories o tutories personals 

 

Les tutories acadèmiques consisteixen en desenvolupar, cuidar, compartir i ajudar a una 

persona en una relació on s’inverteix temps, en potenciar el talent de l’estudiant. Donar 

respostes a necessitats crítiques del procés acadèmic. El procés de tutories acadèmiques, es 

una tècnica complexa, que engendra tota una filosofia, i que bàsicament consisteix en que una 

persona  transfereix a una altra, els seus coneixements i experiències en una matèria o tema 

determinat. 

 

És important doncs fer la distinció entre tutoria acadèmica i tutoria 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, que ja hem descrit.  

 

L'assessorament personal, mitjançant les tutories personals i objecte d'aquest document, és 

un procés d'ajuda a l'estudiant durant el període de formació a la Universitat, en el qual, amb 

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. 



 

3- Objectius del PAT 

 

L’acció tutorial ha de satisfer tant els objectius dels estudiants com els de la universitat.  

 

Les tutories tindran com a finalitat:  

 

 Traslladar el coneixement de la Universitat a l’estudiant. 

Assessorar l'estudiant sobre els llocs on pot trobar informació sobre els serveis 

institucionals, acadèmics i personals, que la Universitat Pompeu Fabra posa a la seva 

disposició. 

 Conèixer els interessos dels estudiants. 

 Com a tutor personal, has de mostrar un interès cap a les inquietuds i les motivacions 

acadèmiques de l’estudiant per oferir-li una orientació més adaptada a les seves 

necessitats. 

 No es refereix als interessos i a les motivacions de la vida privada de l'estudiant. 

 Vetllar per l’adaptació de l’estudiant a la universitat. 

L'adaptació de l'estudiant al primer trimestre del primer curs és essencial per reduir 

l'abandonament prematur dels estudis i la frustració. 

 Cercar amics, grups socials, etc.,  a l'estudiant perquè s'adapti més ràpidament. 

 Estimular l’estudi i el rendiment acadèmic. 

És important oferir a l’estudiant un suport específic davant els estudis que ha escollit 

cursar, posant-li al seu abast eines i recursos que l’ajudin a potenciar el seu 

desenvolupament de l'itinerari acadèmic i professional. 

  No assessorar sobre els continguts de les assignatures. 

 Supervisar el recorregut acadèmic dels estudiants. 

Per una banda, fer un seguiment del desenvolupament acadèmic de l'estudiant i per 

altra banda, ajudar-lo a desenvolupar el seu itinerari acadèmic oferint-li estratègies 

d'aprenentatge. 

 No avaluar ni jutjar el rendiment acadèmic de l'estudiant. 

 

 

 Ajudar en situacions de dificultat personal o d’estudi. 

A vegades, hi ha situacions personals que afecten el bon seguiment dels estudis. El 

tutor ha de donar suport a l'estudiant perquè pugui superar-los. Si els problemes 



personals són importants, el tutor pot recomanar-li  i facilitar-li en lo possible ajut 

psicopedagògic. 

 El tutor no ha de resoldre ni involucrar-se en els problemes personals de l'estudiant. 

 Emetre informes en situacions de peticions de cinquena convocatòria d’avaluació 

d’una assignatura. 

Si l'estudiant es troba en situació de cinquena convocatòria d'avaluació d'una 

assignatura el tutor pot emetre un informe per ajudar-lo en la seva continuació dels 

estudis. 

 No és necessari fer un informe si l'estudiant no ha assistit mai a una tutoria. 

 

4- Característiques de la tutoria  

Situació actual 

El model d’assignació d’estudiants emprat fins el curs 14-15 a l’ESCST incloïa a PDI associat per 

tal de poder respectar en nombre d’estudiants recomanat per tutor que és de 15 

aproximadament. 

Aquest model a demostrat no ser útil per l’ESCST.  Els docents associats no resten a la 

universitat tot el curs acadèmic, per tant l’acompanyament  a l’estudiant ha resultat complexa 

i  insuficient. 

L’ESCST contemplava dues figures en l’atenció personalitzada als estudiants:  

 Tutor de grup: PDI permanent que tenia com competències atendre als estudiants en 

aquelles situacions que afectaven a tot el curs/grup. 

 Assessor: PDI permanent i/o associat que assolia competències d’atenció 

individualitzada a l’estudiant, durant tots els cursos acadèmics en que el mateix resta a 

la Universitat. 

 

Aquest model tampoc ha estat eficaç. Els estudiants han tingut problemes per comprendre 

quin era el rol de cada un d’ells. Finalment han estat en quasi totes les ocasions, el PDI 

permanent present a l’Escola qui ha donat resposta a les dubtes o consultes dels estudiants, 

per la seva disponibilitat i accessibilitat. 

 

 

 

Proposta pel curs 2015-2016 

 Les tutories personals han de ser dirigides per “d'acadèmics competents i implicats”, 

com be esmenta la UPF. 



 De preferència seran docents permanents i/o associats amb implicació a l’Escola. 

 Aquest PDI tindrà assignat un 1 ECTS com retribució per aquesta tasca. 

 Tots els estudiants tindran assignat un tutor/a personal.  

 Desapareix el tutor de grup. 

 El tutor/ assessor assumirà l’acompanyament de la meitat de un grup classe des de 1r 

de Grau, es a dir, cada grup classe tindrà 2 PDI assessors. 

 Aquest assessor acompanyarà als estudiants, amb les tutories personals, fins la 

finalització dels estudis, serà assessor d’aquella promoció fins la graduació. 

 El curs següent de la graduació, el tutor assolirà l’assessoria dels estudiants de nova 

incorporació.. 

 L’acció tutorial es desenvoluparà individualment i en grup.  

 

5- Dinàmica de les tutories 

 

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. 

 

Per la primera entrevista, que com la resta es desenvoluparà presencialment, serà el 

tutor/assessor el que es posarà en contacte amb l'alumne per tal de concertar-la. 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. Les 

entrevistes poden ser a requeriment del tutor o a petició de l’estudiant. 

 

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, es recomana tenir contacte amb el/els estudiants al menys dues 

vegades durant cada curs acadèmic.  

 

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

d'assessor. 

 

 

 



6- Modalitats de tutoria 

 

-Acadèmica: 

 

La tutoria acadèmica ofereix a l’estudiant un assessorament i una orientació en temes 

acadèmics i curriculars relacionats amb els estudis que cursa, per tal d’assegurar que 

l’estudiant comprengui i assoleixi el nivell d’aprenentatge adequat. És clau per potenciar 

aspectes de l’aprenentatge de l’estudiant, oferint-li recursos i eines que l’ajudin al 

desenvolupament de la seva autonomia tant personal com professional. 

-Personal: 

 

La tutoria personalitzada ofereix a l’estudiant una orientació més individualitzada i personal. La 

finalitat d’aquest tipus de tutoria és la d’ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu procés 

d’aprenentatge, acompanyar-lo i assessorar-lo en temes més personals. 

 Les accions a desenvolupar estan referides als següents àmbits: Nivell d’adaptació personal i 

social. Interacció amb d’altres estudiants i la institució. Derivació a serveis de suport de la 

universitat 

 

-Professional: 

 

El tutor orienta i assessora l'estudiant sobre els aspectes relacionats amb les sortides 

professionals i estratègies d’ inserció al món laboral. 

També orientarà a l'estudiant en la presa de decisions de qüestions com: Pràctiques en 

institucions i empreses. Elecció de la formació de postgrau.  

 

El tutor té una especial responsabilitat en situacions com:  

 Règim de dedicació a l'estudi a temps parcial. 

 Necessitats educatives especials.  

 Esportistes d'elit.  

 Risc de fracàs acadèmic, definit com esgotament de dues convocatòries d’una 

assignatura.  

 Petició de la cinquena convocatòria d’avaluació d’una assignatura.  



 Altres situacions que, en opinió del degà de facultat o director d'escola, aconsellin una 

supervisió estricta. 

 

7- Designació de tutors 

 

La acció tutorial és una activitat docent dels professors universitaris. La direcció designarà els 

tutors entre el professorat que imparteixi docència en l’ensenyament corresponent.  

 

La designació com a tutor implicarà el reconeixement de la dedicació docent que la universitat 

aprovi, en el cas de l’ESCST  1 ECTS. 

 

Prèviament a l’inici de cada curs, s’organitzarà una sessió informativa adreçada a descriure i 

comentar els aspectes més importants de les funcions del tutor, els materials de suport de què 

disposa, i a informar respecte de les novetats del curs relacionades amb l’acció tutorial. 

 

9. Registre de les tutories personals 

 

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 accedint des de Moodle al campus docent (SIGMA). 

 

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. 

 

 



Com a complement a aquesta PAT es pot consultar la web de la UPF, de la que s’adjunta link, 

on es troba el seu pla tutorial (ACTE), model en el que es basa l’ESCST en el seu PAT, amb 

ampliació d’aspectes concrets que poden ser de l’interés del tutor personal: 

http://acte.upf.edu/ca 

 

http://acte.upf.edu/ca

