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 Nom Orientar a l’estudiant durant els estudis  

Codi  E5_1 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudiants de grau de totes les titulacions de l’ESUPT 

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             ( X ) De suport 

Responsable Cap d’Estudis de l’Escola 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Director/a de l’Escola 

Objectiu - Acollir a l’estudiant de nou accés. 
- Oferir representació d’estudiants en el grup classe i en la dinàmica de la 
institució, fomentant la seva participació. 
- Orientar, assessorar i donar suport a l’estudiant en el seguiment del seu 
procés acadèmic.   
- Facilitar la relació entre el professorat i els estudiants amb necessitats 
específiques d’aprenentatge. 
- Oferir a l’estudiant una figura de referència acadèmica dins del 
Tecnocampus. 

Resultats del procés Estudiants amb referents clars dins de la seva Escola i dins de 
Tecnocampus. 
Estudiants amb un seguiment periòdic del seu expedient acadèmic. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Pla d’Acció Tutorial (Direcció de l’Escola i web) 
Protocol d’actuació davant els estudiants amb necessitats educatives 
especials (Direcció de l’Escola) 
Informes dels tutors/es (Direcció de l’Escola) 

Indicadors Satisfacció dels estudiants i els tutors/es amb el Pla d’Acció Tutorial 
Nombre d’accions realitzades pels tutors/es 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 
Validat pel programa AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament de 
l’ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa . Estatuts de TecnoCampus 
. Normativa de tutories d’alumnes de grau 

Aplicatiu de gestió SIGMA 
Aules Moodle 

   Difusió Memòria de l'Escola 
Web de cada una de les titulacions 
Informes de seguiment de les titulacions de l'Escola 
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Director/a EstudiantsTutorsSQAIResponsable del PAT / 
Cap d’Estudis

Diferents Òrgans i 
unitats

Informe de rendiment

Línies estratègiques 
de l’Escola

Informe de 
satisfacció

inici

Informes 6Q

Protocol d’actuació 
davant els estudiants 

amb necessitats 
educatives especials

Programa les 
accions del Pla 
d’Acció Tutorial

Assignació de 
tutor

Pàg.2

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Cap d’Estudis de l’Escola

Programa les 
accions del Pla 
d’Acció Tutorial

Propostes de millora

Designa els tutors

Proposa els 
nomenament de 

tutors

Programa les 
accions del Pla 
d’Acció Tutorial

Formar als tutors
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Director/a EstudiantsTutorsSQAI Responsable del PAT / 
Cap d’Estudis

Diferents Òrgans i 
unitats

Pàg.2

Proposta de 
millores Acció 
tutorial Escola

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Cap d’Estudis de l’Escola

Avaluar l’acció 
tutorial (amb 
enquestes i 
informes)

Fi

Proposta de 
millores Acció 
tutorial Escola

Informe avaluació

Executa l’Acció 
Tutorial

Fer el seguiment 
de l’Acció Tutorial

Fer el seguiment 
de l’Acció Tutorial

Fer el seguiment 
de l’Acció Tutorial

Executa l’Acció 
Tutorial

Avaluar l’acció 
tutorial (amb 
enquestes i 
informes)

Enquesta de 
satisfaccióInforme d’activitat
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