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MEMÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DEL GRAU DE FISIOTERÀPIA 

 

Les diferents accions de tutorització  que es porten a terme per facilitar l’orientació acadèmica 
que poden necessitar els estudiants de Fisioteràpia estan organitzades amb el mateix format que 
s’orienten des de la Facultat en els moments de Promocionar la titulació, Tutories prèvies a la 
matrícula dels estudiants assignats, en iniciar el curs, les coordinades amb altres departaments, 
les que es fan als esportistes delit, entre altres que puguin sorgir. 

 

PROMOCIÓ 

En les accions de promoció organitzades per la pròpia Universitat, el grau de Fisioteràpia participa 
principalment: en les sessions d’acollida, Jornades de Portes Obertes, Saló de l`Ensenyament i 
Dies de les famílies. 

- Jornades de portes obertes: Aquestes sessions son conduïdes per la coordinadora de grau, de 
curs o professors/res. Es presenten els trets característics de la professió, el  pla d’estudis, les 
sortides professionals i  el perfil personal i vocacional del futur fisioterapeuta. Al final de la 
sessió hi ha un temps de preguntes que molts estudiants aprofiten per aclarir temes diversos 
tant de la professió com dels estudis d’ altres tant diversos com la mobilitat, i altres temes 

- Dies de les famílies: Jornada destinada a presentar a les famílies el campus Universitari i les 
instal·lacions que els alumnes del grau de Fisioteràpia tenen a la seva disposició. Els 
coordinador/es o professors/res  fan una xerrada informativa de la Facultat amb visites i 
explicacions als laboratoris , biblioteca, i osteoteca.  

- Saló de l’ensenyament: A l’igual que la resta d’estudis que es mostren en aquest Saló, 
professors del grau de Fisioteràpia donen tot tipus d’informació relacionada amb aquest 
estudis de la F.M 
 

TUTOTRIES PRÈVIES A LA MATRICULA 

Durant el curs futurs estudiants, sols o acompanyats d’un familiar, demanen un assessorament 
personalitzat per temes d’orientació acadèmica, i amb cita prèvia es faciliten aquestes  reunions. 
Tant els alumnes com els familiars queden molt satisfets de poder preguntar aquells dubtes que 
des de la informació publicada per altres mitjans no acaben de resoldre. Pel futur curs 2016-2017 
s’han atès familiars amb alumnes vinguts de França, País Basc, Illes Balears i províncies de 
Catalunya. 

 

INICI DE CURS. 

El primer dia de curs els alumnes són rebuts pel degà, el coordinador de la facultat i coordinadora 
grau o de primer curs. Es un acte de benvinguda on els professors del primer semestre fan una 
presentació de les seves assignatures. Es constitueixen els grups dels alumnes i s’expliquen temes 
pràctics d’horaris i distribució dels grups de classes de teoria i de pràctiques. Els alumnes reben 
una primera informació de les eines de comunicació que s’utilitzaran habitualment entre alumnes 
i professors des de el primer curs, el Campus Virtual, i també del programa de repartiment de les 
places de pràctiques (PSG).  

En aquest també hi participen els Serveis de Biblioteca i Slipi per completar la informació de la 
Facultat que precisen els alumnes de Fisioteràpia. 
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TUTORIES C OORDINADES AMB ALTRES DEPARTAMENTS 

Al grau de Fisioteràpia el pla d’acció tutorial s’ha anat adaptant a les necessitats que els alumnes 
han anat manifestant, tan abans de la matricula com durant el curs 

Amb aquesta adaptació, s’ha vist la necessitat de facilitar tutories a totes aquelles persones que 
sol·liciten una orientació acadèmica, professional i vital. Amb aquells  alumnes que precisen  un 
acompanyament amb altres serveis de suport facilitat per la Universitat com és el del PIUNE o 
l’ONCE, es fan tutories conjuntes entre l’alumne, i els Serveis de suport (PIUNE, ONCE,) 
coordinació del grau i coordinació de curs.  L’objectiu és orientar en la elecció de les assignatures i 
les adaptacions que es puguin derivar i així poder millorar el rendiment acadèmic de l’alumne. De 
manera regular amb els alumnes tutoritzats i els Serveis de Suport, es fan reunions de seguiment 
tot l’any amb la tutora del PAT de Fisioteràpia i les organitzacions implicades. Al final de cada 
semestre també  s’avaluen els resultats acadèmics de manera conjunta. La professora 
responsable del PAT de Fisioteràpia, durant el curs, recull totes les consultes que l’alumne envia 
via e-mail (adaptacions per la realització d’exàmens o pràctiques, suggeriments, etc.),  i  les 
canalitza a qui correspongui (professors, Unitat Docent, etc..). En aquells casos que es detecten 
necessitats especials per algun alumne no observades amb anterioritat durant el curs,  els 
professors estan informats de que també ho poden comunicar a la responsable del PAT i així 
buscar alguna via de solució o d’intervenció. 

 

TUTORITZACIÓ PER ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT 

Per tots aquells alumnes esportistes d’elit que estan admesos al programa  “TUTOESPOR” de la 
Universitat, hi ha assignat un tutor per facilitar tutories tot l’any amb els alumnes, i fer el 
seguiment d’aquelles modificacions o adaptacions precises que necessita l’alumne per poder 
combinar les activitats acadèmiques i esportives coincidents durant el període acadèmic   

 

ALTRES SESSIONS INFORMATIVES  

- Sessions informatives de les pràctiques clíniques: La coordinadora de pràctiques de 
Fisioteràpia organitza per cada curs reunions amb els alumnes per donar informació de les 
pràctiques que es realitzaran, el funcionament del repartiment de les places, els Centres i  les 
seves característiques. Es presenten els nous professors i s’expliquen els objectius i 
l’avaluació. 

- Sessions informatives de les assignatures optatives: Els alumnes que volen matricular-se de 
les assignatures optatives del 3º curs poden assistir a una sessió informativa per conèixer 
millor aquestes abans de la matriculació. Els professors responsables de cada assignatura 
expliquen  els continguts, els objectius i les habilitats que es pretenen i l’avaluació. 

- Sessions de programes d’intercanvi: La coordinadora del programa d’Intercanvis 
conjuntament amb la gestora d’ Intercanvis de la Gestió Acadèmica de la facultat preparen i 
realitzen unes sessions  durant el curs per aportar tota la informació als alumnes 

- Sessió d’acolliment a la Unitat Docent del Parc de Salut Mar: Els alumnes de segon curs 
continuen els seus estudis en la Unitat Docent del Parc de Salut Mar i el primer dia de curs son 
rebuts per l’equip de coordinació de la Unitat, coordinació de curs, gestora i personal de 
suport administratiu. En aquesta sessió es dona  informació del funcionament d’aquesta 
unitat i totes les gestions que depenen d’ella, així com altres serveis o informació que els 
alumnes poden precisar durant el tres cursos restants dels seus estudis. En aquesta sessió es 
presenten els professors i aquests fan una presentació de les assignatures que ells impartiran 
el primer semestre 
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- Sessió de suport bàsic de recuperació càrdiorespiratòria: El curs 2014-2015 es van iniciar les 
primeres sessions de suport bàsic de recuperació cardiorespiratòria per alumnes de 
Fisioteràpia. Aquestes sessions formaven part dels objectius pendents. Els alumnes han 
expressat estar satisfets de haver adquirit aquest coneixements complementaris i necessaris 
per la seva carrera com professionals de la salut. 

 

INFORMACIÓ PROFESSIONAL D’ORIENTACIÓ AL MON LABORAL  

 

- Sessió organitzada conjuntament amb el col·legi de fisioteràpia de Catalunya: Per aportar  
informació d’orientació professional als alumnes de 4º curs, juntament amb la col·laboració 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, cada curs es fa una xerrada per explicar  la 
situació  del mon professional tan al país com a fora. Aquesta sessió ha permès poder 
descriure les demandes del lloc de treball a diversos països europeus i dels EEUU així com 
informar d’alguns requisits imprescindibles acadèmics i administratius que es precisen per 
poder exercir en ells.  
 

- Sessió organitzada conjuntament amb la societat Catalana- Balear de Fisioteràpia: Cada 

curs, per orientar i facilitar un espai a aquells alumnes de quart curs  que vulguin continuar 

cap a la producció científica, publicació de treballs o participació d’esdeveniments formatius i 

complementaris a l’activitat professional. Aquesta acció s’organitza entre la coordinació del 

grau i la Societat Catalana -  Balear de Fisioteràpia una sessió informativa per facilitar aquesta 

informació. 

 


