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Les accions de promoció, orientació i tutorials constitueixen un aspecte de la formació integral dels
estudiants universitaris. Aquestes accions pretenen ampliar el seu marc d’experiències i interessos,
promovent que els estudiants desenvolupin oportunitats i capacitats apropiades per integrar-se,
rendibilitzar els seus estudis universitaris i projectar-se vers la integració social i professional.
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Biociències (FBCC) recull el conjunt d’accions de suport i
acompanyament dels estudiants de graus i màsters de la facultat i té com a objectiu optimitzar el procés
d’aprenentatge de l’estudiant, potenciant la seva autonomia personal i facilitant la maduració del seu
projecte personal i professional.
En el PAT hi intervenen el professorat de la FBCC, l’equip del deganat, el PAS (Gestió Acadèmica, SLIPI,
personal de la Biblioteca, SID, etc.), el PIUNE i estudiants.

1. Accions de promoció i orientació
La promoció consisteix en oferir informació acadèmica referida a l’estructura dels estudis, la durada de la
carrera, les beques, les matèries optatives, les especialitats, les sortides laborals, els serveis que ofereix
la UAB, específicament la Facultat de Biociències i altres aspectes que puguin ser de l’interès de les
persones que estiguin interessades en accedir als estudis que ofereix la facultat.

Dels estudis de Grau
Les accions de promoció es concreten en:


Jornades de Portes Obertes: Aquestes jornades es dirigeixen a estudiants de batxillerat i es duen a
terme durant tres dies a principis del mes de febrer. Membres de l’equip de Deganat o Coordinadors
de grau, conjuntament amb el suport de la Gestió acadèmica de la Facultat, ofereixen una sessió
informativa sobre la UAB, la Facultat de Biociències i els estudis que s’hi ofereixen, assenyalant les
diferències entre els diferents Graus, la seva estructura i les sortides professionals, així com els tipus
d’accés i el perfil de l'estudiant necessari per a cursar cada titulació. En finalitzar la sessió, s’obre un
torn de preguntes. Aquestes xerrades es repeteixen al llarg del dia i tenen una durada màxima
aproximada de 90 minuts. Els alumnes, a l’entrada de la sala on es fa la xerrada, troben a la seva
disposició els plans d’estudi corresponents a totes les titulacions de la FBCC i les butlletes de
subscripció al butlletí digital E-Autònoma. La UAB organitza les presentacions en base a les demandes
cursades pels centre d’educació secundària, de manera que la programació s’adapta a la demanda;
en els anys 2010-2015, la mitjana de presentacions fetes a la FBCC ha estat de vint-i-dues.



Saló de l’Ensenyament: Cada any, a principis de març, se celebra durant cinc dies el Saló de
l’Ensenyament a la Fira de Montjuic de Barcelona. En aquest Saló es promouen els set Graus de la
Facultat de Biociències i s’informa i s’orienta a l’estudiant perquè triï el millor itinerari acadèmic
segons el seu perfil. Dins del saló s’ofereix també l’Espai Ciència on, a través de tallers, activitats
interactives, demostracions i experiments, els futurs estudiants poden descobrir la seva faceta
científica.



Visites a Centres: Amb el mateix objectiu de les jornades de portes obertes, però fetes de manera
ambulant per donar a conèixer els set graus de la Facultat de Biociències en els mateixos centres de
secundària, instal·lacions d’ajuntaments o altres institucions.



Dia de la família: Amb l’objectiu de donar a conèixer el campus de la UAB, els estudis i els serveis de
la universitat a les famílies d’estudiants de batxillerat, a principis de maig se celebra aquesta activitat
que es fa en dissabte i dura tot un matí. Les famílies interessades s’inscriuen per fer la visita a una o
diverses facultats i poden escollir entre diferents itineraris que es realitzen pel campus.



Camí de les Biociències: L'activitat consta de dues parts: en una primera part es mostra als alumnes
de secundària els diferents espais, laboratoris i aules que té la FBCC i en la segona part s'ofereix una
xerrada similar a la de les Jornades de Portes Obertes. La gestió d’aquestes visites corre a càrrec de
l’Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB.



Olimpíada de Biologia: Professors de la FBCC participen en l’organització d’aquesta activitat on
participen alumnes de 2n de batxillerat de tot Catalunya. La prova consisteix en una part teòrica, que
realitzen tots els alumnes, i una altra de pràctica, que realitzaran només els 20 alumnes amb les millors
qualificacions de la prova teòrica. Aquestes proves serveixen per a escollir els i/o les representants
que aniran a les proves a nivell estatal o europeu.



Programa Argó: programa de tutorització de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat per
preparar el seu pas a la universitat i que està organitzat per l’ICE de la UAB. (www.uab.cat/ice/argo/).
Els treballs són posteriorment avaluats i els millors reben un premi en funció dels àmbits d’estudi.



Campus Ítaca: programa socioeducatiu promogut i organitzat per la UAB, gestionat per la Fundació
Autònoma Solidària (FAS) i la Facultat de Ciències de l’Educació i patrocinat pel Grup Santander
(http://pagines.uab.cat/campusitaca/). Té per objectiu estimular l’alumnat a continuar els seus
estudis més enllà de l’etapa obligatòria, fent especial èmfasi en aquells joves que tenen bones
capacitats per als estudis i que per diversos motius socioeconòmics o relacionals, no se senten atrets
per l’opció de seguir estudiant i necessiten un estímul extra per a poder-ho fer.

Dels estudis de màster
 Saló Futura: Cada any, a principis de març i coincidint amb el Saló de l’Ensenyament, se celebra durant
dos dies el Saló Futura a la Fira de Montjuic de Barcelona. En aquest es promouen els estudis de
postgrau i els màsters oficials per als joves titulats i professionals interessats a ampliar la seva formació.
La FBCC, a través de la UAB, també participa en altres fires específiques de postgraus a nivell nacional
i internacional per a promocionar els màsters i els cursos de postgrau de la UAB (QS, FIEP, etc.).
 Fira de Màsters i postgraus. Cada curs, en els mesos d’abril o maig (sempre després del Saló Futura),
s’organitza la fira de postgraus en l'àmbit de tota la UAB. Durant 2 o 3 dies, les diferents Facultats
ofereixen xerrades i taules informatives amb la finalitat de promocionar els màsters tant entre els
estudiants de les altres Facultats com entre els estudiants de fora de la UAB. En aquest sentit la Facultat
de Biociències organitza, conjuntament amb la Facultat de Ciències, una exposició de pòsters amb
informació de cadascun dels màsters al vestíbul principal de les facultats. Durant la fira de postgraus
també es programen taules i sessions informatives.
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 Jornada informativa de màsters oficials. Dirigida als alumnes dels graus de la Facultat de Biociències:
a finals del primer semestre o al començament del segon semestre s’organitzen 3-4 sessions
informatives dels màsters que s’imparteixen a la Facultat de Biociències. En cadascuna d’elles s’explica
per part dels coordinadors les característiques específiques i el programa acadèmic dels diferents
màsters. El Vicedeganat de Postgraus i la Gestió Acadèmica fan una breu introducció de les sessions
per explicar el procediment de preinscripció i matricula, així com les característiques generals dels
estudis de màsters. Les sessions es fan en horari de migdia, adaptat als calendaris dels alumnes de 4t
Curs dels graus de Biociències. Les sessions tenen una durada de 80-90 min com a màxim, dedicant
10-15 min per màster, més un torn de preguntes que s’obre al final.
 Finalment des del vicedeganat es promouen accions puntuals de promoció dels màsters en alguns
medis o congressos específics de l'àmbit de les Biociències i a on poden trobar-se futurs alumnes
interessats. Aquestes accions inclouen, per exemple: publicació d’anuncis a diaris universitaris del País
Basc i Navarra, enviament d’informació a webs internacionals, o l’exposició de pòster a les jornades
anuals de l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC).

2. Accions informatives pels estudiants de nou accés
Estudiants de Grau
La UAB, un cop les places universitàries han estat assignades, organitza unes jornades de benvinguda de
l’estudiant de nou accés, que consisteixen en:


Trucades de benvinguda a tots els estudiants assignats a la UAB. Es realitzen a mitjans de juliol, el dia
posterior a l’assignació de les places universitàries, i amb elles es comunica telefònicament i de
manera personalitzada l’assignació de la plaça i s’informa sobre el procés de matriculació que ha de
realitzar l’estudiant.



Informació sobre la matrícula al web. A la secció de notícies del web de la Facultat de Biociències, un
cop assignades les places universitàries, s’informa dels passos a seguir abans de la matrícula, el
manual de matrícula, un simulador de preus i els horaris de matriculació.



Sessió de benvinguda. La FBCC organitza, després de la publicació de l’assignació de les places
universitàries i de la comunicació telefònica, sessions de benvinguda per als/les estudiants de nou
accés amb l’objectiu de guiar la seva entrada a la universitat i d’informar sobre el procés de matrícula
que té lloc els dies posteriors, segons llistes prèviament publicades al web i amb l’assistència directa
del personal de la Gestió Acadèmica.



Sessió d’acolliment. Coincidint amb l’inici del curs acadèmic, es realitzen unes sessions d’acolliment
a la Facultat de Biociències per a els/les estudiants de de nou accés, en les que s’informa sobre tots
els aspectes pràctics i funcionals en la seva nova etapa acadèmica. Aquestes sessions d’acolliment
tenen tres parts:
(i)

una sessió conjunta dirigida pel Degà/ana, en presència del seu equip i els coordinadors/es dels
Graus on s’informa dels principals aspectes de la vida quotidiana i de l’organització de la facultat
i de la universitat i es presenten, a càrrec de responsables directes, els serveis ubicats a la facultat
als que tindrà accés l’estudiant durant els seus estudis: servei de biblioteca, servei d’informàtica.
A la mateixa sessió es cita els assistents a altres accions d’acolliment dels dies posteriors.

(ii) una sessió per titulació on els coordinadors d’estudis informen de l’organització de la titulació, i
específicament del primer curs, així com del funcionament de l’espai del grau en el Campus
virtual i es fomenta l’elecció dels delegats de curs en un futur immediat.
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(iii) una sessió conjunta per a tots els estudiants de nou accés en la que responsables de diferents
serveis de la UAB expliquen les activitats de participació, formatives o de voluntarietat que
gestiona l’Àmbit de Participació de la UAB, les activitats del Servei de Llengües i les del Servei
d’Activitat Física, entre altres, amb l’objecte d’impulsar el procés d’integració dels alumnes de
nou ingrés al sistema universitari i el seu desenvolupament en les dimensions intel·lectual,
afectiva, personal i social.
 Cursos propedèutics. La Facultat de Biociències ofereix cursos propedèutics optatius per als estudiants
de nou accés que es realitzen a principis de setembre, abans de començar les classes de grau per tal
de familiaritzar i/o reforçar l’estudiant amb alguns conceptes que, tot i que han estat probablement
estudiats durant el batxillerat, seran fonamentals per al seguiment de les assignatures de primer curs.

Estudiants de Màster
• Missatges de benvinguda per correu electrònic a tots els estudiants acceptats definitivament a algun
màster de la Facultat de Biociències. S’envien just després de la resolució de cadascun dels períodes
de preinscripció i en ells es comunica de manera personalitzada l’assignació de la plaça i s’informa
sobre el procés de matriculació que ha de realitzar l’estudiant.


Informació sobre la matrícula al web. Al web de la FBCC apareix informació sobre els períodes de
matrícula, els horaris de les tutories amb els coordinadors/es i el formulari per demanar cita prèvia
per fer la matrícula assistida.

• Tutoria personalitzada amb el coordinador del màster abans de la matrícula per assessorar els
estudiants sobre les assignatures de les que es poden matricular. En aquesta tutoria es determina si
l’alumne necessita complements de formació i quines assignatures són més adients tenint en compte
el seu perfil i la formació que l’alumne vol obtenir del màster.

3. Tutories i seguiment durant els estudis
Estudiants de Grau
 Tutories: Els estudiants reben atenció personalitzada, si ho sol·liciten, des de la Coordinació dels Graus
per a qualsevol consulta acadèmica que vulguin realitzar i des de la Gestió Acadèmica per temes
administratius. La tutoria acadèmica pretén atendre i orientar més personalment els estudiants en els
aspectes vinculats amb les assignatures que cursen, però sovint pot aparèixer desvinculada de l’acció
docent, en la mesura que és un espai fora de la classe, generalment presencial i esporàdic, destinat a
atendre peticions dels estudiants, resoldre dubtes, incidències i dificultats (de vegades personals). És
de caràcter voluntari per part de l’estudiant i sense repercussió en l’avaluació. L’objectiu de la tutoria
acadèmica és afavorir l’excel·lència acadèmica, la formació integral i l’atenció de tots els estudiants
que formen part de la comunitat acadèmica de la FBCC. També és freqüent orientar sobre canvis de
matrícula o estudis amb el suport del PAS de Gestió Acadèmica.
 Tutoria amb el professorat de les assignatures. Tots els professors que imparteixen docència a alguna
de les assignatures dels graus de la Facultat han de tenir certes hores setmanals destinades a tutories
amb els estudiants. Aquestes hores setmanals poden tenir un horari fixat o bé consensuar-se
individualment amb els estudiants.
 Comissions de Docència de les Titulacions. Cadascun dels cursos dels Graus de la Facultat de Biociències
trien estudiants representants que són membres de les comissions de docència o de seguiment que
es reuneixen diverses vegades cada curs acadèmic, com a mínim a cada final de semestre. En aquestes
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comissions, on també participen representants del professorat i els equips de coordinació, s’informa
de totes les novetats que afecten el desenvolupament del Grau i dels horaris i els calendaris d’exàmens
i serveixen per a recollir les valoracions dels estudiants sobre el desenvolupament del curs a través
dels seus representants. L’opinió dels estudiants també és recollida en algunes titulacions a partir
d’enquestes que complementen les de la UAB.

 PIUNE. La FBCC participa en el pla de suport gestionat pel PIUNE (Programa per a la integració dels i
les universitàries amb necessitats especials), enfocat a donar suport als estudiants amb discapacitat
que volen accedir als estudis que s’imparteixen a la FBCC, per tal de garantir que qualsevol estudiant
pugui seguir els estudis en igualtat de condicions mitjançant tutories específiques enfocades a una
adaptació curricular. Sovint es fa un treball de mediació entre els estudiants i el professorat de les
assignatures implicades per facilitar-ne el seguiment acadèmic i vetllar perquè els materials
d’aprenentatge, les metodologies docents i els espais de la Facultat siguin accessibles.
 Tutoresport. Tutoresport-UAB és un programa de tutela acadèmica adreçat a estudiants que són
esportistes d'alt nivell. Aquest programa, gestionat pel Servei d’Activitat Física, dóna la possibilitat de
compaginar les activitats acadèmica i esportiva comptant amb l'activa col·laboració d'un/a tutor/a,
professor/a que ajuda a resoldre els problemes que es puguin derivar de la seva participació en
competicions, entrenaments, concentracions, etc., intentant adaptar les dates d'examen o de les
pràctiques acadèmiques. També disposa d'unes tutories personalitzades que ajuden a l’estudiant a
posar-se al dia sobre el programa o treballs que s'hagin hagut de realitzar durant les seves absències i
a determinar l'itinerari més adequat a les seves circumstàncies personals.
 Beques Ítaca-Santander. Els estudiants que gaudeixen d’aquesta beca tenen un tutor assignat que els
ajuda a resoldre qüestions acadèmiques al llarg dels seus estudis universitaris.
 Informació sobre assignatures optatives. El/la coordinador/a, conjuntament amb la Comissió de
Docència organitza una sessió per als estudiants de 3r curs on s’exposen les diferents assignatures
optatives que poden triar els estudiants de cara al 4t curs i es passa una enquesta de preferències per
poder optimitzar al màxim la seva planificació (teòrica i pràctica) ja que moltes optatives són
assignatures de caràcter multiús.
 Jornada informativa de Treball de Fi de Grau (TFG) i Pràctiques Externes (PE). Cada any es fan sessions
informatives del TFG i de les pràctiques en empresa durant el mes de maig perquè els estudiants de
3r curs que es vulguin matricular d’aquestes assignatures coneguin quin és el procés que han de seguir.
 Activitats transversals. Els estudiants dels graus de la FBCC son freqüentment convidats a participar
en actes públics de la vida acadèmica i col·lectiva de la facultat. Alguns exemples són: conferències
d’inauguració curs, conferència de St. Albert, presentacions anuals sobre els premis Nobel de Química,
Física i Fisiologia o Medicina, etc. Al web de la Facultat hi apareixen enllaços a activitats de caràcter
científic, a societats científiques o a xarxes creades i mantingudes pels propis estudiants.

Estudiants de Màster
 Tutories: Els estudiants reben atenció personalitzada, si ho sol·liciten, des de la Coordinació dels
Màsters per a qualsevol consulta acadèmica que vulguin realitzar i des de la Gestió Acadèmica per
temes administratius. La tutoria acadèmica pretén atendre i orientar més personalment els estudiants
en els aspectes vinculats amb les assignatures que cursen, però sovint pot aparèixer desvinculada de
l’acció docent, en la mesura que és un espai fora de la classe, generalment presencial i esporàdic,
destinat a atendre peticions dels estudiants, resoldre dubtes, incidències i dificultats (de vegades
personals). És de caràcter voluntari per part de l’estudiant i sense repercussió en l’avaluació.
 Tutoria amb el professorat de les assignatures. Tots els professors que imparteixen docència a alguna
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de les assignatures dels màsters de la Facultat han de tenir certes hores setmanals destinades a
tutories amb els estudiants. Aquestes hores setmanals poden tenir un horari fixat o bé consensuar-se
individualment amb els estudiants.
 Treball Fi de Màster i Pràctiques externes. Depenent de com estiguin definides aquestes assignatures
en el pla d’estudi (anuals o semestrals), els coordinadors del mòduls organitzen sessions informatives
a l'inici del curs o al començament del segon semestre. Aquestes sessions poden ser grupals o
individuals.
 Activitats transversals. La programació d’activitats transversals és un component important dels
màsters; inclou conferències científiques com les citades en l’apartat corresponent del graus, la
participació en simposis oberts, la programació específica pel al màster de conjunts de conferències
organitzades per àmbits diversos, així com les activitats d’orientació descrites a l’apartat següent.

4. Accions d’orientació
Periòdicament, la FBCC organitza jornades d’orientació professional dirigides a estudiants que es troben
en situació d’acabar els seus estudis de grau o de màster. Aquestes jornades de professionalització tenen
una durada de 5 dies i s’organitzen al setembre o començaments d’octubre i una altra vegada als voltants
de la primera quinzena del mes de maig.
La seva organització es fa en col·laboració amb Treball Campus, i el programa consta d’un seguit de
xerrades impartides per professionals de diferents branques amb temes tan diversos com: Emprenedoria,
Xarxes socials, Competències professionals, CV 2.0, Treballar a l’estranger, Networking, Personal
Branding, Planificar la cerca de feina i sortides professionals, Entrevista de treball, etc.

5. Programa de mobilitat
Les accions vinculades als programes de mobilitat i intercanvi es gestionen de forma centralitzada des de
l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB (Programa de Mobilitat i Intercanvi) . Cada curs s’organitzen
sessions informatives de caràcter general adreçades als estudiants de totes les Facultats sobre les
convocatòries de sol·licituds per a les places de mobilitat i intercanvi. Normalment es fa una sessió
informativa per la convocatòria de mobilitat a la University of Califòrnia i una altra sessió per la
convocatòria simultània dels programes Erasmus+ i Propi. Habitualment al mes de febrer s’obre la
convocatòria del programa SICUE que facilita l’opció de realitzar estades acadèmiques a universitats de
l’estat espanyol.
• Sessions informatives sobre mobilitat i intercanvi de la Facultat de Biociències. El Deganat,
conjuntament amb la Gestió Acadèmica i la comissió d’intercanvis de la FBCC organitza una sessió
informativa durant el mes d’octubre (unes setmanes abans de l’obertura del període de sol·licitud de
les places d’intercanvi). Aquesta reunió informativa està dirigida sobretot als alumnes de tercer curs
dels graus de Biociències, de forma que la seva convocatòria s’ajusta al seu calendari acadèmic. En
aquesta sessió s’informa del funcionament i característiques acadèmiques dels programes d’intercanvi
(Erasmus-estudi i practiques, Programa propi-estudi i practiques) i de les destinacions i requeriments
específics associats a la Facultat de Biociències. Aquesta sessió informativa es fa per a tots els Graus
amb l’excepció dels estudiants de Ciències Biomèdiques de tercer curs que es troben, durant el primer
semestre, cursant els seus estudis en les unitats docents hospitalàries (UDH); en aquest cas, es
repeteix la reunió en la UDH que correspongui a aquell curs. A més a més, els estudiants poden
demanar informació o assessorament sobre el procés d’intercanvi i mobilitat tant per correu electrònic
com mitjançant tutories personalitzades al Vicedeganat de Postgraus i Relacions Internacionals o als
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Coordinadors d’Intercanvi de cada Grau.
• Sessions informatives pels alumnes que ja han aconseguit una plaça de mobilitat. Just després de la
resolució definitiva de les places d’intercanvi concedides en la convocatòria en curs, la Gestió
Acadèmica i el Deganat organitzen conjuntament una altra sessió informativa. Per aquesta reunió es
convoca de manera específica a tots els alumnes que ja han aconseguit una plaça de mobilitat i
s’explica en detall la normativa acadèmica associada a la realització del programa de mobilitat i tots
els passos a seguir, tant acadèmics com administratius. Al final de la reunió s’informa als alumnes de
quin serà el seu tutor o coordinador d’intercanvis (normalment un per grau) que també són presents
a la reunió. Cada alumne concertarà les tutories individuals necessàries amb el seu tutor per escollir
les assignatures més adients en el període d’intercanvi. Aquesta tutorització es mantindrà també
durant el període d’intercanvi per eventuals canvis d’assignatures o per qualsevol problema acadèmic
que l’alumne tingui a la universitat de destinació.
• Sessions informatives sobre el procés de matriculació en el cas dels alumnes d’intercanvi. Aquestes
reunions s’organitzen específicament des de gestió acadèmica, a finals del mes de maig, per explicar
als alumnes el procés que ha de seguir per poder fer l’automatrícula de les assignatures d’intercanvi.
• Tutorització individual per al programa Erasmus+ i Programa Propi pràctiques. Les característiques
específiques d’aquests programes de mobilitat en pràctiques (l’alumne ha de ser acceptat per un grup
o institució adient per la seva formació) fan imprescindible la realització de tutories personalitzades
per a cada alumne.

6. Annex: adreces i enllaços d’interès
 Web de la Facultat de Biociències
 Gestió Acadèmica de la Facultat
 Facebook
 Twitter

https://www.facebook.com/Facultat-de-Bioci%C3%A8ncies-de-la-UAB-389542937809725/

https://twitter.com/search?q=bioci%C3%A8ncies&src=typd
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A manera de resum, presentem les accions que es porten a terme en cada moment, els agents implicats i
les modalitats (en color blau s’indica les activitats referides a Màsters i en color verd les transversals a
Graus i Màsters)

Accions

Jornades de Portes Obertes

Modalitat

Calendari

Membres de l’equip de
deganat, Coordinadors i
Gestió acadèmica

Presencial i
virtual
Grupal

Febrer

Membres de l’equip de
deganat , Coordinadors i
Professorat

Presencial
Grupal

Març

Membres de l’equip de
deganat i professorat

Presencial
Grupal

Febrer-Març

Membres de l’equip de
deganat

Presencial i
virtual
Grupal

Maig

Membres de l’equip de
deganat, Professorat de la
FBCC

Presencial i
virtual
Grupal

Segon semestre

Membres de l’equip de
deganat, Professorat de la
FBCC

Presencial i
virtual Grupal

Gener-Febrer

Programa Argó

Professorat i membres de
l’equip de deganat

Presencial i
virtual; Individual

Maig-Juliol

Campus Ítaca

Professorat; Estudiants
voluntaris; professorat;
membres de l’equip de
deganat

Presencial
Grupal

Juny-juliol

Saló Futura

Àrea de promoció de la UAB

Presencial Grupal

Març

Fira de Postgraus i Màsters

Membres de l’equip de
deganat, Coordinadors
Màster i Gestió acadèmica

Presencial Grupal

Abril-Maig

Membres de l’equip de
deganat, Coordinadors
Màster i Gestió acadèmica

Presencial Grupal

Gener-Febrer

Saló de l’Ensenyament

Visita a centres i
ajuntaments
Dia de la Família

Camí de les Biociències
Promoció i
Orientació

Agents

Olimpíada de Biologia

Sessions informatives
Facultat Biociències

8

Accions

Agents

Modalitat

Trucades de benvinguda

Gestió acadèmica

Individual

Sessió de benvinguda

Membres de l’equip de
deganat, Coordinadors i PAS
serveis

Presencial i virtual

Sessió d’acolliment

Calendari
Juliol

Juliol
Grupal
Presencial i virtual

Coordinadors de grau

Setembre
Grupal

Estudiants
de nou
accés

Cursos propedèutics

Missatges per correu-e de
benvinguda i acceptació

Informació sobre la
matrícula al web
Tutories obligatòries
pre-matrícula

Deganat de la Facultat;
professors de les matèries
impartides

Presencial i grupal

Setembre

Gestió Acadèmica

Individual i virtual

Després
resolució,
segons
calendari

Gestió Acadèmica

Virtual

SetembreOctubre

Coordinadors de Màster

Presencial i
individual

Setembre
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Accions

Modalitat

Calendari

Tutoria acadèmica

Coordinadors de grau i màster

Individual

Tot el curs

Tutoria amb professors

Professor

Individual

Tot el curs

Comissions de docència
dels Graus

Coordinadors de Grau

Presencial i
grupal

Final 1r i 2n
semestres

PIUNE

Vicedegà/na d’estudiants, i
coordinadors

Individual

Tot el curs

Tutoresport

Tutor

Individual

Tot el curs

Tutor

Individual

Segons
convocatòria

Coordinadors de grau

Presencial i
virtual

Beques Ítaca-Santander

Informació sobre
assignatures optatives
Tutories,
seguiment,
mobilitat i
orientació
professional

Agents

Delegats i representants dels
estudiants

Segon semestre

Grupal
Informació sobre els TFG
Coordinadors de TFG

Presencial i
virtual

Maig

Grupal
Informació sobre els TFM
Coordinador de TFM

Presencial i
virtual
Grupal

Pràctiques externes de
grau i màster

Coordinadors de PE
Gestió acadèmica

Mobilitat

Vicedegà/na de Postgraus i
Relacions internacionals,
Responsables de mobilitat,
Gestió acadèmica

Activitats d’orientació
professional

Vicedegà/na d’estudiants,
Coordinadors i Treball
Campus

Presencial i
virtual
Grupal
Presencial i
virtual
Grupal i
individual
Presencial i
virtual

Inici de curs i de
segon semestre

Inici de curs i de
segon semestre

Octubre
Després
resolució
convocatòries

Setembre i
Maig

Grupal
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