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1.

INTRODUCCIÓ

Dins del marc del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Medicina
(FM) el Pla d’Acció Tutorial (PAT) és una estratègia institucional que s’ocupa dels objectius i de
l’organització de les tutories en un ensenyament concret.
Es percep la tutoria universitària com la intervenció d’acompanyament i d’assessorament dels
estudiants en les següents dimensions: acadèmica, professional vital i professional laboral,
segons les diferents modalitats que responen als contextos i necessitats. La tutoria ha d’estar
en comunicació i col·laboració amb els diversos serveis de suport als estudiants; des de
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l’acollida fins a la inserció laboral i professional.
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: l’elecció
d’assignatures per a configurar el propi currículum, la millora del rendiment acadèmic, i a la
superació d’obstacles relacionats amb les demandes de les diverses assignatures. A mesura
que l’estudiant se situa als cursos superiors i l’horitzó proper comença a ser la inserció laboral,
la tutorització ha de contemplar els itineraris de treball més freqüents, els estudis de postgrau, i,
en general, totes aquelles qüestions o situacions per a les quals l’estudiant necessiti orientació,
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auxili o reforç. 2.
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L’objectiu general del PAT de la FM és posar a l’abast de l’estudiant les eines i recursos adients
per optimitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge, potenciar la seva autonomia i facilitar la
maduració del seu projecte personal i professional.
En concret es pretén:
Dissenyar una organització de tutoria que ajudi a l’estudiant a integrar-se a l’educació superior
tot aprofitant els seus propis recursos i els que la Universitat posa al seu abast per a millorar el
rendiment acadèmic.
Per assolir-ho caldrà:
-

Conèixer, valorar i respondre a les necessitats individuals dels estudiants.
Orientar de manera personalitzada en el procés de formació universitària.

Conclusions del III Symposium Iberoamericano de Docencia Universitaria, celebrat a Bilbao el
gener de 2004.
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3.

Ajudar a la recerca de solucions de les possibles dificultats acadèmiques, que puguin
sorgir, vinculades a la formació universitària.

DISSENY DEL PLA
3.1. PROMOCIÓ
L’objectiu d’aquesta etapa consisteix a oferir informació dels estudis que s’imparteixen i la
seva durada, la ubicació de les Unitats Docents, les beques les sortides professionals, els
serveis que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en concret la FM.
Les accions es concreten en:
-

Visites als instituts de secundària i als ajuntaments per donar a conèixer els tres
graus de la FM i el grau compartit amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

-

Participació al Saló de l’Ensenyament i al Saló Futura per promoure els estudis de
grau i els màsters i postgraus respectivament.

-

Jornades de Portes Obertes al mes de febrer i on durant dos dies, membres de
l’Equip de Deganat i els Coordinadors/es dels graus ofereixen una sessió informativa
seguida d’un torn de preguntes; posteriorment es fa una visita guiada a les
instal·lacions de la Facultat.

-

Dia de la Família. Té 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 2n de Batxillerat i dels
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Aquesta activitat té lloc un dissabte entre
finals d’abril i primers de maig. Les famílies interessades s’inscriuen per fer la visita a
una o vàries facultats i poden escollir entre els diversos itineraris que es realitzen pel
Campus.

-

Programa Argó, de tutorització de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat per
preparar el seu pas a la universitat. Aquest programa està organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB (http://ice2uab.cat/argo/home.htm).

-

Informació de les 6 Unitats Docents que componen la Facultat a la pàgina web
amb una descripció, la seva situació geogràfica i la manera d’accedir-hi.

3.2. ACOLLIDA
Abans de la matriculació:
-

Sessió informativa dels Coordinadors/es dels Graus i els Coordinadors/res de
primer curs als estudiants de nou ingrés (amb plaça concedida), on se’ls explica el
funcionament del primer curs, i se’ls lliura el material de matrícula amb la informació
institucional.

-

Tutorial en vídeo a la pàgina web de la Facultat per als estudiants de nou ingrés
amb plaça concedida, que explica els diferents aspectes de la matrícula i la
documentació associada, i el sistema de citació de dia i hora per realitzar-la. Es
publica en català (http://polimedia.uab.cat/#v_535) adreçat als estudiants amb
preinscripció a la Generalitat, i en castellà (http://polimedia.uab.cat/#v_536) per als
estudiants assignats d’altres Comunitats Autònomes.

-

Informació i assessorament del personal de Gestió Acadèmica quan els estudiants
citats realitzen la matrícula a l’aula d’informàtica, s’obre l’expedient acadèmic i revisa
la documentació d’accés.
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-

Tutorial en vídeo publicat a la pàgina web de la Facultat que explica com han de
fer l’automatrícula per internet els estudiants de la resta de cursos
(http://polimedia.uab.cat/#v_534

-

Tutories dels Coordinadors/res dels Graus als estudiants que provenen per
canvi d’estudis i matriculen assignatures de diferents cursos.

Durant els primers dies de curs:
-

Sessions d’acollida als estudiants de primer curs per part del Degà, els Coordinadors
dels graus, el Coordinadors de primer curs i els responsables dels diferents serveis. En
aquestes sessions es dóna informació sobre les característiques de la FM, de la
localització de les Unitats Docents, dels serveis: aules d’informàtica, aules d’estudi,
biblioteca, punt d’informació,... i dels serveis del Campus: esportius, culturals, sanitaris,
llengües,..., que la UAB posa a disposició per impulsar el desenvolupament integral de
l’estudiant en les dimensions intel·lectual, afectiva, personal i social.

-

Acollida als estudiants de 2n i 3r que inicien curs en una nova Unitat Docent (UD)
com és el cas dels estudiants de segon de Fisioteràpia i de tercer de Medicina i
d’Infermeria. En aquest casos el/la Coordinador d’Unitat Docent conjuntament amb el
Coordinador de Curs reben els estudiants i els hi expliquen el funcionament i els serveis
que ofereix la seva UD.

-

Sessions d’introducció al funcionament i als recursos bibliogràfics de la biblioteca
als estudiants de primer curs de la FM, d’acord amb els Coordinadors dels tres graus i els
professors de les assignatures d’Introducció a les Ciències de la Salut, del Grau de
Medicina i, Metodologia científica i bioestadística dels graus d’Infermeria i de Fisioteràpia,
per la implicació d’aquestes assignatures amb les habilitats de cerca d’informació.

-

Tutories prèvies individualitzades pels estudiants amb necessitats especials, segons
protocol del PIUNE-UAB d’atenció a la discapacitat.

-

Presentació del tutor/a dels estudiants acollits al Programa Tutoresport adreçat a
estudiants esportistes del programa, i explicació de les seves condicions
(http://saf.uab.cat/?id=9&sid=3dfdfe1cb579f17a73b55f90b523a6ef&ban=65).

3.3. DURANT L’ESTADA
Atès que la progressió de l’estudiant al llarg dels estudis genera necessitats diferents, la tutoria
acadèmica pretén atendre i orientar en els aspectes vinculats a les assignatures en curs i així
afavorir l’excel·lència acadèmica i la formació integral. Les accions que es proposen per
assolir-ho són:
-

Cercar solucions mitjançant tutories individualitzades per a problemes de situacions
acadèmiques (i personals) concretes i orientar en aspectes curriculars que serveixin de
base per prendre decisions per l’elecció de les matèries, tot considerant el Règim de
Permanència de la Universitat.

-

Guiar l’estudiant en el desenvolupament de les seves habilitats d’aprenentatge per
millorar el seu rendiment acadèmic. En el cas que la dificultat depassi les competències de
l’Equip Docent, es deriva a la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic perquè un
especialista atengui les necessitats d’aprenentatge i d’orientació en l’àmbit educatiu i
social.

-

Assessorar en els tràmits acadèmics i administratius corresponents quan les
circumstàncies de l’estudiant ho indiquin. Aquest assessorament per part del tutor,
coordinador d’estudis o professorat responsable es complementa amb el suport tècnic de
la Gestió Acadèmica.
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-

Sessions informatives sobre pràctiques curriculars als hospitals i Centres d’Atenció
Primària (CAP) que tindran possibilitats de realitzar-les.

-

Sessions monogràfiques de formació dels diferents recursos bibliogràfics, la
Biblioteca programa unes sessions per aprofundir en el coneixement i l’ús eficient de les
principals fonts d’informació en Ciències de la Salut.

-

Sessions informatives sobre els programes de mobilitat del Coordinador/a dels
Programes d’Intercanvi amb el suport tècnic de Gestió Acadèmica als estudiants
interessats a realitzar una estada curricular mitjançant aquests programes.

-

Sessions informatives sobre el Treball Fi de Grau (TFG) per part de la/el responsable
de l’assignatura.

-

Sessions de Formació sobre la cerca d’informació pel TFG. La Biblioteca, amb el vist i
plau de la Coordinadora del Grau de Fisioteràpia, i dins del marc de l’assignatura TFG,
organitza unes sessions adreçades als estudiants de 4t. del Grau de Fisioteràpia que han
d’elaborar el TFG.

-

Sessions de formació i informació sobre riscos laborals i la prevenció de vacunes
abans d’iniciar les pràctiques als centres assistencials.

-

Sessions informatives sobre l’Avaluació de la Competència Objectivada i
Estructurada (ACOEs) que s’utilitza per avaluar la competència en concret en el Grau de
Medicina.

3.4. L’EGRÉS
En la fase final dels estudis, la tutoria té l’objectiu de preparar a l’estudiant per a la transició al
món laboral i d’orientar-lo sobre les possibles sortides professionals, així com donar a conèixer
els estudis de Postgrau, Màster i Doctorat.
Les accions que es realitzen en aquest sentit són variades i cada titulació les adapta a les
seves necessitats. Les que es proposen són:
-

Mantenir un enllaç de la pàgina web de la Facultat amb la informació sobre els cursos
de postgrau en l’àrea de coneixement de les ciències de la salut
http://www.uab.cat/web/els-estudis/masters-a-la-facultat-1345645209003.html

-

Sessions, Jornades i taules rodones informatives als estudiants de l’últim curs a
les que assisteixen responsables dels Col·legis Professionals que informen sobre la
col·legiació, i orienten i assessoren els futurs professionals sobre:
– Currículum Vitae.
– Entrevista de feina.
– Recerca de feina mitjançant les xarxes socials.
– La formació de postgrau mitjançant la Residència: Metge Intern Resident (MIR);
Infermeria Interna Resident (IIR); Llevadora Interna Resident (LLIR)...
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RESUM DE LES ACCIONS PELS GRAUS:
Moment

Acció
Visita a instituts i a Ajuntaments
Participació al Saló de l’Ensenyament

Promoció

Jornades de Portes Obertes
Dia de la família

Acollida

Presencial i Grupal
Presencial i Grupal
Presencial i Virtual
Grupal
Presencial i Grupal
Presencial i Virtual
Individual

Professorat

Informar en la pàgina web de les 6
Unitats Docents

Deganat i Centre de Recursos
Docents

Sessió informativa als estudiants amb
plaça concedida

Coordinació de Graus i
Coordinació de Curs

Presencial i Grupal

Vídeos tutorials de formalització de
matrícula i automatrícula

Deganat i Centre de Recursos
Docents

Virtual

Tutories per a estudiants d’accés amb
canvi d’estudis

Coordinació de Graus i
Coordinació de Curs

Presencial i Individual

Informació als estudiants de nou
ingrés en procés de matriculació

Gestió Acadèmica

Presencial
Individual i Grupal

Informació Polimèdia des de la
pàgina web de la Facultat

Centre de Recursos Docents

Virtual

Acollida als estudiants a la Unitat
Docent Hospitalària
Sessions d’introducció al
funcionament i als recursos
bibliogràfics de la Biblioteca de
Medicina
Sessions formatives sobre els
diferents recursos bibliogràfics
Tutories prèvies individualitzades amb
els estudiants amb necessitats
especials
Presentació del tutor/a dels estudiants
acollits al programa Tutoresport
Tutories individualitzades en
situacions concretes
Guiar l’estudiant
Tràmits associats a l’expedient
acadèmic
Sessions informatives sobre
pràctiques curriculars
Sessions monogràfiques de formació
dels diferents recursos bibliogràfics
Sessions informatives dels programes
de mobilitat
Sessions informatives sobre el Treball
Fi de Grau (TFG)
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Coordinació de Graus i
Professorat
Coordinació dels Graus i
Professorat
Membres de l’Equip de Deganat
i Coordinació de Graus
Membres de l’Equip de Deganat,
Coordinació de Graus,
Professorat i PAS

Modalitat

Programa Argó

Sessions d’acollida als estudiants de
primer curs

Durant
l’estada

Agents

Degà, Coordinació de Graus,
Coordinació de Curs i
Responsables dels serveis del
centre
Coordinació d’Unitats Docents i
Coordinació de Curs

Virtual

Presencial i Grupal
Presencial i Grupal

Equip Biblioteca de Medicina

Presencial i Grupal

Equip Biblioteca de Medicina

Presencial i Grupal

Tutor/a assignat i PIUNE

Presencial i Individual

Tutors del Programa Tutor
esport
Coordinació de Graus,
Coordinació de Curs i
Professorat
Coordinació de Graus,
Coordinació de Curs i
Professorat
Tutor, Coordinació de Graus,
Professorat i Gestió Acadèmica
Coordinació de Graus,
Coordinació de Curs i
Professorat
Equip Biblioteca de Medicina
Coordinació de Programes
d’Intercanvi
Coordinació del TFG
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Virtual i Individual
Presencial i Individual
Presencial i Individual
Presencial i Individual
Presencial i Individual
Presencial
Individual i Grupal
Presencial i Grupal
Presencial i Grupal
Virtual

Facultat de Medicina
Sessions de formació sobre la cerca
d’informació pel Treball Fi de Grau
Sessions de formació i informació
sobre riscos laborals

L’Egrès

Sessions informatives sobre
l’Avaluació de la Competència
Objectivada i Estructurada (ACOEs)
Tutories individualitzades amb els
estudiants amb necessitats especials
Mantenir un enllaç de la pàgina web
de la Facultat
Sessions sobre la col·legiació i la
inserció laboral

Equip Biblioteca de Medicina
Coordinació de Grau de
Fisioteràpia
Coordinació de Grau,
Coordinació de Curs i
Professorat
Coordinació de Grau,
Coordinació de Curs i
Professorat
Tutor/a assignat i PIUNE
Equip de Deganat
Coordinació de Grau,
Coordinació de Curs, Col·legis
Professionals i Professorat

Per tenir més informació sobre les accions d’orientació a l’estudiant d’Infermeria:
http://www.uab.cat/doc/AOA_Infermeria
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Presencial i Grupal
Presencial i Grupal
Presencial i Grupal
Presencial i Individual
Presencial i Grupal
Presencial i Grupal

Facultat de Medicina
RESUM DE LES ACCIONS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN FARMACOLOGIA:
Moment

Acció

Promoció

Acollida

Durant el
Màster

Participació al Saló Futura
Seguiment dels tràmits previs a
la matrícula i la documentació
relacionada
Sessions d’Orientació
Professional (Juny-setembre)
Sessió de benvinguda i presentació
del màster (Inici de curs)
Tutories en grup al
començament de cada dels
mòduls
Tutories en grup al final de
cada mòdul
Tutoria i seguiment en situacions
específiques
Tutoria per fer seguiment global del
màster (almenys una)
Sessions informatives sobre el Treball fi
de Màster (TFM)
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Agents

Modalitat

Àrea de
Comunicació i
Promoció UAB

Grupal i
Individual

Coordinació Màster
Gestió Acadèmica

Virtual i
individual

Coordinació Màster

Grupal i Virtual

Coordinació Màster

Grupal

Coordinació Mòdul

Grupal

Coordinació Mòdul

Grupal

Coordinació Màster
Coordinació Mòdul

Presencial i
Individual

Coordinació Màster
Coordinació Mòdul
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Individual
Presencial,
Grupal i Virtual

Facultat de Medicina
RESUM DE LES ACCIONS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA
APLICADA EN CIÈNCIES DE LA SALUT:
Moment

Acció

Promoció

Acollida

Durant el
Màster

Participació al Saló Futura
Seguiment dels tràmits previs a
la matrícula i la documentació
relacionada
Sessions d’ orientació del itinerari més
adient a cada estudiant abans de la
matriculació
Sessió de benvinguda i
presentació del màster (Inici de
curs)
Tutoria i seguiment en situacions
específiques
Assignació de tutor de mòdul que tutela
el desenvolupament del mateix
Tutoria de selecció i designació
del grup d’investigació a
incorporar-se
Tutories de seguiment de les
pràctiques de recerca i Treball
de Fi de Màster (TFM)
Sessions informatives sobre el Treball fi
de Màster (TFM)
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Agents

Modalitat

Àrea de
Comunicació i
Promoció UAB
Coordinació
Màster
Gestió Acadèmica

Grupal i
Individual

Coordinació Màster

Individual i
Virtual

Coordinació
Màster

Virtual i
individual

Grupal i
Presencial

Coordinació Màster
Coordinació Mòdul

Presencial i
Individual

Coordinació Mòdul

Individual

Coordinació
Màster

Individual

Coordinació Màster

Individual

Coordinació Mòdul

Presencial,
Grupal i Virtual
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