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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), 

identifica el Pla d’Acció Tutorial (PAT) en els seus processos d’acreditació com un estàndard de qualitat 

del centre, inqüestionable  dins d’ una institució universitària. 

 

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. EL PAT A L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA 

 

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

model de tutoria integral on es tenen en compte diversos aspectes que poden afectar l’aprenentatge 

de l’estudiant al llarg dels anys d’estudi. 

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, com a centre adscrit a la UPF, contempla la 

necessitat que els estudiants disposin d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT). 



 

El PAT neix amb l’objectiu d’afavorir la integració i implicació dels estudiants a l’ESCSE. Es tracta d’una 

acció educativa que s’està duent a terme per proporcionar als estudiants universitaris un 

acompanyament i assessorament des de l’inici  fins a la finalització de la seva carrera universitària. 

El PAT es considera un element dinamitzador per a informar i ajudar als estudiants en el procés 

d’adaptació a la universitat. Aquest ajut es dirigeix a orientar a l’estudiant en tres eixos: acadèmic, 

professional/laboral i personal. El tutor acadèmic està en comunicació i col·laboració amb els diversos 

serveis de suport als estudiants; des de l’acollida fins a la inserció laboral i professional. 

 

3. TUTORIES ACADÈMIQUES VERSUS ASSESSORIES O TUTORIES PERSONALS 

 

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 que es troba implícit en moltes assignatures dels plans 

docents de les titulacions. 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, és 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. 

 

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. 



 

4. OBJECTIUS DEL PAT 

 

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

tenen 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. 

 

 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. 

 

 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. 

  

 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. 

 

 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. 

 

 

5. MODALITATS DE TUTORIA 

 

La tutoria pot adoptar les modalitats següents: 

 Tutoria individualitzada. Aquest tipus de tutoria permet un suport als estudiants basat en la 

relació personal i directa amb el tutor. Pot ser a demanda de l’estudiant i/o del tutor. 

 

 Tutoria grupal, prèviament planificada, es duu a terme per treballar o bé temes de tipus 

transversal (pla d'estudis, itineraris...), o bé problemàtiques comunes entre els membres del 

grup.  

 

Segons la temàtica que es tracta a la tutoria, aquesta pot ser: 

 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 i per últim, 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 i l’elecció de la formació 

de postgrau.  

En referència al desenvolupament de les tutories, comptem amb tres vies: presencial, no presencial i 

mixta. 

 Presencial, mitjançant les entrevistes directes, tant de tipus individual com grupal. En horaris 

convinguts entre els estudiants i el tutor. 

 No presencial, mitjançant correu electrònic. 

 Mixta, si s'utilitzen ambdues modalitats anteriors. 

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. 

 

 

6. ELS DELEGATS  

 

Els delegats representen els grups classe i són els interlocutors dels estudiants amb el Tecnocampus.  

Objectius del delegat/a  

 Representar els estudiants d'un curs o grup de grau  

 Fomentar i reforçar la participació en el seu curs o grup com d’universitat  

 Millorar l’experiència acadèmica, emprenedora i personal relacionada amb els estudis tant 

dels seus companys d’aula com d’universitat, participant activament amb els tutors  

 Defensar i reivindicar els drets i deures dels estudiants als quals representen  

El tutor té un paper important en el suport en l’elecció dels delegats/des, especialment donant 

assistència i assessorament als estudiants de primer curs dels diferents graus. I per altra banda, vetllarà 

per l’impuls i creació de les delegacions. 



 

7. DESIGNACIÓ DE TUTOR 

 

El model actual del PAT contempla l’existència d’un sol tutor o tutora per tota l’ESCSE, sent el referent 

dels diferents graus: 

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació. 

 Grau en Business and Innovation Management. 

 Grau en Logística i Negocis Marítims. 

 Grau en Màrqueting i Comunitats digitals. 

 Grau en Turisme i Gestió del Lleure. 

 Doble grau en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i comunitats digitals. 

 Doble grau en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure.

Tutor Acadèmic de l’ESCSE 

Nacho Monreal Galán. jimonreal@tecnocampus.cat 

93.169.65.01. Ext. 10457 

https://www.tecnocampus.cat/en/profesor-detalle-en/__!nombre_slug/jose-ignacio-

monreal?p=117 
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