Pla d’Acció Tutorial
Facultat de Psicologia
Estudis de Graus i de Màsters Universitari
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) és un document que recull un conjunt d’accions de suport i
acompanyament als estudiants de tots els graus, i màsters al llarg del seu procés
formatiu per tal que realitzin amb èxit els seus estudis.
El PAT pretén donar el suport necessari per a la integració de l’estudiant a la dinàmica
de la Facultat i de la Universitat, optimitzar el seu procés d’aprenentatge amb un
seguiment al llarg dels seus estudis i orientar‐lo en la selecció d'assignatures optatives i
mencions i, en les possibilitats de mobilitat i de pràctiques externes i, per últim, oferir‐
li una orientació laboral.
A continuació es descriuen les accions que formen part del PAT de la Facultat de
Psicologia, primer en el cas dels estudis de grau i després per als estudis de màster.

Estudiants dels Graus de la Facultat.
Activitats de promoció.
Les accions de promoció consisteixen en proporcionar als futurs estudiants informació
acadèmica referida a l’estructura dels estudis, mencions, sortides laborals, ... dels
diferents graus i màsters que programa la facultat.
Les accions de promoció pels estudiants de grau són:

Jornades de Portes Obertes.
Al mes de febrer i durant 2‐3 dies, la UAB organitza unes Jornades de Portes Obertes,
dirigides a estudiants de primer i de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau
superior que consisteixen en xerrades sobre els diferents estudis i les titulacions que
imparteix la UAB, distribuïdes en tres dies i complementades amb visites i activitats al
campus. En el cas de la Facultat de Psicologia, el/la Vicedegà/na d’Afers Acadèmics i
el/la Coordinador/a dels Estudis són els encarregats de donar als futurs estudiants la
informació relativa els diferents graus que ofereix la Facultat incloent‐hi entre d’altres
els continguts, les mencions, i les distintes sortides professionals.

Visites a instituts de secundària i a ajuntaments.
Diferents professors de la Facultat realitzen visites a instituts i ajuntaments per tal de
fer xerrades que donin a conèixer la Facultat i els seus graus a estudiants de
secundària, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Els futurs estudiants reben
informació sobre aspectes com ara, en què consisteixen els estudis, quin és el perfil
per accedir‐hi, quines són les sortides laborals,....
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Dia de la família.
La UAB organitza cada any el Dia de les famílies amb l’objectiu de donar a conèixer el
campus, els estudis i els serveis de la Universitat a les famílies dels futurs estudiants. A
la Facultat de Psicologia, les famílies són rebudes per dos membres de l’equip de
deganat del centre que les acompanyen a visitar les principals instal∙lacions de la
Facultat i responen els seus dubtes sobre els graus que ofereix el Centre. Aquesta
activitat es realitza un (o dos) dissabtes al matí, a finals del mes d’abril o a principis del
mes de maig.

Participació en el Saló de l’Ensenyament.
Professors de la Facultat participen al Saló de l’ensenyament, que es celebra al mes de
març, aclarint els dubtes dels diferents visitants en relació als Graus oferts pel Centre.

Programa Argó.
Professors de la Facultat participen al Programa Argó organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB, tutoritzant Treballs de Recerca d’estudiants de
segon de batxillerat .

Entrevistes personals, telefòniques o mitjançant correu electrònic amb futurs
estudiants.
Els Coordinadors dels graus de la Facultat donen resposta mitjançant el correu
electrònic o via telefònica a les diferents consultes rebudes per part dels estudiants en
relació als Estudis que coordinen. Quan la situació ho requereix, l’estudiant pot ser
convocat a una reunió presencial.

Pàgines web.
Tant a la pàgina web institucional de la UAB com a la web de la Facultat s’ofereix
informació específicament dirigida als estudiants interessats en la seva oferta
d’estudis. El futur estudiant pot trobar informació acadèmica relativa a l’accés als
estudis, la preinscripció, el procés de matrícula i l’oferta acadèmica entre d’altres, en
tres idiomes (català, castellà i anglès).

Accions destinades als estudiants de nou accés.
Sessió de benvinguda.
Un cop les places universitàries han estat assignades, la Facultat organitza al juliol una
sessió de benvinguda que té per objectiu bàsic orientar als futurs estudiants en el
procés de matrícula.
La sessió la porta a terme la Gestió acadèmica del Centre amb el suport de l’Equip de
direcció.
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Per altre banda, un cop assignades les places universitàries, al web de la Facultat de
Psicologia s’informa dels passos a seguir abans de la matrícula, el manual de matrícula,
un simulador de preus i els horaris de matriculació.

Sessió d’acollida.
Coincidint amb l’inici del curs acadèmic, la Facultat organitza sessions d’acollida per
als/ a les estudiants de primer curs dels seus graus, en els que s’informa d’aspectes
pràctics i funcionals de cara als estudis que comencen. Aquestes sessions tenen dues
parts: (I) una part en la que el /la vicedegà/na d’afers acadèmics i el/la coordinador/a
de titulació informen de l’organització dels estudis i (II) una part en la que es presenten
els diferents serveis als que tindran accés els estudiants al llarg dels seus estudis:
biblioteques, servei d’informàtica, servei de llengües, i altres activitats culturals,
formatives o de voluntariat

Activitats d’orientació i seguiment dels estudiants durant el grau.
Tutoria amb el professorat de les assignatures.
Tots els professors que imparteixen docència en alguna de les assignatures dels graus
de la Facultat de Psicologia han de tenir certes hores setmanals destinades a tutories
amb els seus estudiants.
Aquestes hores poden tenir un horari fixat o be consensuar‐se individualment amb els
estudiants via telefònica i per correu electrònic.

Consultes a demanda de l’estudiant.
Els estudiants dels graus de la Facultat reben atenció personalitzada, prèvia sol∙licitud,
des de la coordinació dels graus per a temes acadèmics i des de la gestió acadèmica
per temes administratius.

Jornada informativa per estudiants de tercer curs.
Els graus de la facultat ofereixen una jornada informativa durant el mes de juny per
estudiants de tercer on se’ls informa de diferents aspectes del seu interès: (I) el/la
coordinador/a dels estudis els informa sobre les assignatures optatives de quart curs i
les mencions per tal que puguin conèixer en què consisteix cada una d’elles, (II) el/la
coordinador/a del Treball de Fi de Grau els informa de les característiques d’aquest
treball, el procés d’assignació de places i el sistema de seguiment, lliuraments i
avaluació del mateix, (III) el/la vicedegà/na de pràctiques informa als estudiants sobre
la oferta de pràctiques externes, el procediment d’assignació i el sistema de seguiment
i avaluació de les mateixes; finalment, (IV) la gestora acadèmica del centre informa
sobre altres maneres de cursar la optativitat.
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Sessió informativa sobre mobilitat.
Per tal de difondre la informació sobre els programes d’intercanvi i mobilitat entre els
estudiants de la facultat, a més de tenir disponible la informació a l’espai “Mobilitat i
Intercanvis” del campus virtual, el centre organitza sessions informatives anuals, en el
moment en que s’obre la convocatòria dels principals programes d’intercanvi (Erasmus
i Propi de la UAB) o poc abans que s’obri. En aquestes sessions s’informa els estudiants
sobre els convenis d’intercanvi de la facultat previstos en la convocatòria (universitats
de destinació, places disponibles), les normatives vigents, els calendaris de sol∙licitud i
tramitació, els criteris d’assignació de places, els procediments de sol∙licitud i els
tràmits que s’han de realitzar durant l’estada.

Presentació de l’assignatura de Treball Fi de Grau.
A l’inici del curs acadèmic, un cop assignades les places del TFG, s’organitza una reunió
per als estudiants de quart curs, en la que el/la coordinadora del TFG informa de
forma detallada de quin és el calendari que segueix el procés de tutorització i
avaluació d’aquest treball.

Tutorització i supervisió del Treball Fi de Grau.
Encara que el TFG segueix una metodologia bàsicament autònoma, al llarg de tot el
curs, els estudiants de quart reben atenció personalitzada del professor designat com a
tutor del seu TFG en les sessions de seguiment programades en el calendari de
l’assignatura.

Tutorització i supervisió sobre la realització de pràctiques curriculars a
empreses.
Un cop iniciat el curs, però de forma prèvia a l’inici de les pràctiques als centres, es
realitza una reunió entre el tutor/a acadèmic i els estudiants que ha de tutoritzar. En
aquesta reunió se’ls lliura el Conveni Específic i se’ls dóna la informació necessària per
iniciar les pràctiques i contactar amb els respectius centres. Al llarg del curs, el tutor
acadèmic realitzarà, de forma presencial o mitjançant les plataformes moodle o
campus virtual diverses sessions de seguiment amb els seus estudiants tutoritzats. El
tutor acadèmic és també el responsable de la nota final de l’estudiant.

Programa Tutoresport de seguiment i suport acadèmic a esportistes d’elit.
La Facultat té diversos professors responsables de la tutela acadèmica dels diferents
esportistes d’alt rendiment que estudien al centre. Entre d’altres funcions, aquests
tutors s’encarreguen de fer un treball de mediació entre els estudiants i el professorat
de les assignatures implicades per tal de facilitar‐ne el seguiment acadèmic a més de
generar informes semestrals sobre el rendiment acadèmic i esportiu i la
compatibilització d’ambdós àmbits .
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Pla de tutorització per estudiants amb necessitats específiques (PIUNE).
La Facultat de Psicologia, participa del pla d’acció tutorial per a estudiants amb
discapacitat que gestiona el PIUNE. Un professor designat pel centre com a tutor
d’estudiants amb necessitats educatives especials, realitza tutories personalitzades
amb aquells estudiants que necessiten d’una adaptació curricular informada per el
PIUNE, i fa un treball de mediació entre l’estudiant i el professorat de les assignatures
implicades per facilitar el seguiment acadèmic.

Beques Ítaca‐Santander
Es realitzen tutories específiques a demanda dels estudiants participant en el
programa de Beques salari Ítaca‐Santander.

Protocol d’adequació curricular per a estudiants sotmesos a situacions
d’estrès especial.
La Facultat de Psicologia disposa des de maig de 2014 d’un “Protocol d’adequació
curricular per a estudiants sotmesos a situacions d’estrès especial”, que és d’aplicació
per a aquells estudiants de la Facultat sotmesos a aquest tipus de situacions. Es
consideren situacions d’estrès especial aquelles en les que una persona (de vegades un
col∙lectiu de persones) es veu afectada per un incident crític i/o traumàtic, que li
genera una situació de estrès agut i que requereix d’un període de recuperació de
temps variable en funció de l’incident.
Davant de la sospita d’una situació d’estrès especial, el coordinador de la titulació
sol∙licita una avaluació a un/a professional acreditat/ada de la Unitat de Crisi de la
Facultat de Psicologia de la UAB (UTCCB). Si aquest professional certifica l’existència
d’una situació d’estrès especial, el coordinador consensua amb l’estudiant afectat i els
professors responsables de les assignatures afectades una proposta d’adequació
curricular que, un cop aprovada pel/per la Degà/na, és d’aplicació en totes les
assignatures afectades durant un temps pactat.

Reunions amb delegats per a la millora de la qualitat de la docència.
Des de les coordinacions dels graus de la Facultat s’impulsen reunions al final de cada
un dels semestres, amb els estudiants delegats i el professorat de les assignatures per
tal de valorar el desenvolupament del semestre i possibles aspectes de millora.

Activitats d’orientació professional.
La Facultat de Psicologia organitza diferents activitats amb l’objectiu de preparar als
seus estudiants per a la transició del món acadèmic al món laboral i orientar‐los sobre
les possibles sortides professionals i/o la possibilitat de continuar la seva vida
acadèmica en estudis de postgrau.
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En el cas del Grau en Psicologia l'assignatura 102552 PRÀCTICUM, ubicada a tercer curs
en l'actual pla d'estudis i, de caràcter obligatori, té com a objectiu facilitar el
coneixement de les diverses activitats, sortides professionals i possibilitats
d'especialització del psicòleg en la nostra societat actual. És a dir, conèixer els diferents
àmbits a on el psicòleg pot exercir professionalment. Aquesta assignatura s'estructura
en conferències i taules rodones o tallers. Les conferències volen donar una visió
panoràmica de la professió i es treballa el perfil professional a partir de cadascuna de
les mencions i l'observació dels seus respectius àmbits aplicats. Les taules rodones
organitzades tant per els diferents departaments de la facultat com per el deganat
volen apropar a l'estudiant a la realitat de la professió a partir del testimoni de
professionals que treballen en els diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

Sessions informatives específiques pels màsters oficials de la Facultat.
En el marc de la Fira de Màsters i Postgraus que organitza la UAB al mes d’abril/maig,
la Facultat organitza sessions informatives per donar a conèixer els màsters que
s'imparteixen a la Facultat.

Estudiants dels Màsters de la Facultat.
Activitats de promoció.
Fira de Postgraus de la UAB.
Els coordinadors dels diferents Màsters de la Facultat presenten les característiques
més rellevants dels mateixos a possibles futurs estudiants en el marc de la Fira de
Postgraus de la UAB.

Participació en el Saló Futura.
El material informatiu dels màsters oficials de la Facultat es troba a disposició dels
visitants del Saló Futura, la fira de Màsters i Postgraus del Saló de l’Ensenyament que
es celebra al mes de març.

Pàgines web.
Al igual que en el cas dels graus, tant a la pàgina web institucional de la UAB com a la
web de la Facultat s’ofereix informació específicament dirigida als estudiants
interessats en la seva oferta d’estudis de postgrau. El futur estudiant pot trobar
informació acadèmica relativa a l’accés als estudis, la preinscripció, el procés de
matrícula i l’oferta acadèmica dels diferents màsters de la Facultat.

Accions destinades als estudiants de nou accés.
Sessió de benvinguda.
A l’inici de curs la Facultat organitza una sessió de benvinguda a la que assisteixen tots
els estudiants admesos als diferents màsters de la facultat. En aquesta sessió
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col∙lectiva s’expliquen els objectius dels diferents màsters, els aspectes organitzatius
(horaris i aules), la dinàmica de funcionament i els continguts dels diferents mòduls
teòrics i de les pràctiques externes (en el cas que n’hi hagi), a més de la possible
continuació en els programes de doctorat. També es proporciona informació sobre els
serveis de la Facultat de Psicologia de la UAB, els recursos TIC disponibles, el campus
virtual, etc.

Sessió inaugural.
Alguns dels màsters de la Facultat programen una sessió inaugural que és l’acte
d’obertura oficial dels curs i que està especialment dirigit als estudiants i al
professorat del màster. Aquest acte, que té un contingut acadèmic, pot tenir diferents
formats, encara que el més habitual és la impartició d’una lliçó magistral per part d’un
acadèmic de reconegut prestigi en l’àmbit de coneixement del màster.

Sessió de clausura.
Alguns dels màsters de la Facultat programen també una sessió de clausura
especialment dirigida als seus estudiants i professors. Aquest acte, al igual que la
sessió inaugural, té un contingut acadèmic.

Activitats d’orientació i seguiment dels estudiants durant el màster.
Tutoria amb el professorat de les assignatures i/o el coordinador general del
màster.
Durant el curs s’ofereixen també tutories individualitzades, ja sigui per part del
coordinador/ora general del màster, com per part dels coordinadors de cada mòdul.
Entre aquests últims es troben tant el professorat de campus de la Facultat de
Psicologia com el professorat facultatiu (psicòlegs generals sanitaris, psicòlegs
especialistes en psicologia clínica, logopedes i altres especialistes en disciplines afins
que participen com a docents des dels centres sanitaris on es duen a terme les
pràctiques externes) i el professorat associat que desenvolupa la seva activitat
professional en el sector públic i privat. Es garanteix així que l’estudiant tingui a
disposició informació i recolzament tant en les àrees i temàtiques més específicament
universitàries, com en aquelles altres de caire més professional vinculades a les
pràctiques externes dels propis màsters o, més en general, a l’exercici de la professió.

Tutorització i supervisió sobre la realització de pràctiques curriculars a
empreses.
Pel que fa a les pràctiques externes, atesa la especial importància que tenen en alguns
dels màsters oficials, i atès també que requereixen d’una orientació específica, es
compta amb el suport específic dels vicedeganats de pràctiques externes i d’estudis de
postgrau, els quals, juntament amb els/les coordinadors/ores dels diferents màsters,
fan l’assessorament als estudiants respecte a la selecció del centre de pràctiques
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externes, les especialitats professionals, les funcions que desenvoluparan en aquests
centres, així com la supervisió de les activitats de tutoria del professorat del màster
que hi treballa.

Tutorització i supervisió del Treball Fi de Màster.
Activitat idèntica a la comentada pels estudiants de Grau.

Programa Tutoresport de seguiment i suport acadèmic a esportistes d’elit.
Activitat idèntica a la comentada pels estudiants de Grau.

Pla de tutorització per estudiants amb necessitats específiques (PIUNE).
Activitat idèntica a la comentada pels estudiants de Grau.

Protocol d’adequació curricular per estudiants sotmesos a situacions d’estrès
especial.
Activitat idèntica a la comentada pels estudiants de Grau.
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