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TUTORIES D’ARRELAMENT A PRIMER CURS  

Des de primer curs la FCPS us ofereix la possibilitat i us recomana estar en contacte 

permanent amb professorat que us assessori, orienti i guiï en moments en que us trobeu 

amb dificultats acadèmiques, problemes concrets o simplement quan tingueu dubtes o 

vulgueu millorar els vostres resultats, etc. Per facilitar aquest vincle posem a la vostra 

disposició les tutories d’arrelament per tot l’alumnat de primer curs.  

L’objectiu és que tingueu un suport acadèmic durant la vostra etapa inicial de formació 

universitària, un vincle amb la Facultat més proper i que us ajudi, entre d’altres, a 

identificar i conèixer altres serveis (beques, ajuts, formació a l’estranger, assessorament 

psicopedagògic, necessitats educatives especials, etc.) que ofereix la UAB a tot el seu 

alumnat.  

Des de l’equip de coordinació de graus mantenim una comunicació contínua amb el 

professorat tutor d’arrelament que ens permet rebre informació rellevant sobre les 

situacions amb que es troba el nostre alumnat. Els/les coordinadors/es de grau som 

també una figura acadèmica a qui podeu adreçar-vos en tot moment. 

QUÈ SÓN LES TUTORIES D’ARRELAMENT?  

Són un acompanyament i orientació al llarg del primer curs que busquen millorar les 

oportunitats acadèmiques i les condicions en què desenvolupeu els vostres estudis de 

grau. Aquestes tenen com a finalitat proporcionar-vos la informació i atenció necessàries 

perquè tots els estudiants pugeu afrontar amb èxit els desafiaments que se us presentin 

al llarg de el curs acadèmic. 

Busquem ajudar-vos a seguir amb la continuïtat i la permanència en els estudis i 

aconseguir donar prevenció, a casos d'estudiants, que tot i estar motivats, us enfronteu 

diferents tipus de dificultats. 

QUÈ FARÀ EL/LA TUTOR/A D’ARRELAMENT SI TINC UN DUBTE O DIFICULTAT?  

Els tutors d'arrelament estableixen una relació més personalitzada amb vosaltres, a 

través de diferents reunions de seguiment grupals i individuals que tindran lloc durant el 

curs. Les dues primeres (setembre i novembre) seran convocades pel tutor en grups de 

10 estudiants. A partir d’aquí vosaltres decidireu la freqüència dels seguiments a títol 

individual. El tutor/a és algú que us pot ajudar a trobar respostes, solucions i 

acompanyar-vos si necessiteu comunicar-vos amb la Facultat o la UAB, en tant que la 

institució que us acollirà durant els propers anys de la vostra vida acadèmica.   

COM SABREM QUI ÉS EL/LA NOSTRE/A TUTOR/A?  

Cada setembre tenen lloc les Jornades d’acollida de la FCPS. Aquestes jornades 

tenen lloc el primer dia del curs, on tot l’alumnat de primer es troba amb l’equip de 

Deganat de la Facultat. En aquest acte s’hi presenten els vostres tutors/es i allí mateix 

us reuniu amb ells/es, els hi poseu cara, hi interaccioneu i també amb qui seran les 

vostres companyes i companys de curs i titulació.  

Els tutors ho són d’uns 45 estudiants aproximadament que aneu junts a classe (grup 1; 

grup 2; grup 51; grup 52) i sou de la mateixa titulació (Sociologia, Relacions 

Internacionals, Ciències Polítiques i Gestió Pública, o dels dobles graus). Els seus noms 

els trobareu també al moodle “Espai FCPS”. 
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