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1. C
Contextua
alització.
el marc dels plans es
stratègics d
de la URV i de la Fa
acultat es prioritza l''acció
En e
tutorrial amb l'o
objectiu de facilitar alss estudiants
s l'ajut i les
s directrius necessàrie
es per
tal d
de millorarr la seva integració a la Universitat i el seu de
esenvolupament
acad
dèmic.
alumnes de
e nou ingrés a la Facu
ultat de Química dispo
osen d'un ttutor/a perrsonal
Els a
des d
del curs 19
998/1999. Fruit
F
de l'ex
xperiència dels
d
primerrs anys d'a cció tutoria
al, les
funciions del prrofessor/a tutor/a es van concretar en la
a “Normativ
va de la funció
f
tutorrial”, que ta
ambé fixa un
u marc d'a
actuació, ta
ant per proffessors com
m per alumnes.
ant el curs 2007-08, i amb l’objjectiu de conèixer els
s principalss aspectes de la
Dura
inserrció laborall dels titula
ats, des de
e la Faculta
at de Quím
mica s’ha d ut a terme
e una
enqu
uesta als tiitulats/des egressats//des, tant en
e Química
a com en B
Bioquímica (des
del c
curs 2003-04 al 2006
6-07 en Qu
uímica, i des
d
del currs 2002-03 al 2005-0
06 en
Bioquímica). Els resultats
s obtingutss a les en
nquestes ha
an mostratt un bon nivell
mpleabilitat dels titulatts/des del centre i se
eran d’utilitat per orie
entar als ac
ctuals
d’em
estud
diants en la
a definició del
d seu pro
opi projecte
e acadèmic i profession
nal.
aquest senttit, tots els
s estudiantts d'aquestt Centre tin
ndran assig
gnat un tu
utor/a
En a
amb les funcion
ns següents
s:
• Facilitar als estudia
ants el seu procés d'in
ncorporació o de desen
nvolupament en
e
el món univ
versitari.
•

Seguir de
d forma pe
ersonalitzad
da l'itinerarri curricularr dels estud
diants.

• Col·laborar a millo
orar el rend
diment aca
adèmic dels
s estudiantts, orientan
nt-los
e
en l'organitz
zació del se
eu itinerari..
•

Orientarr, si és el ca
as, el futur professional dels estu
udiants.

documents de referènc
cia són:
Els d
la
• Pla d’A
Acció Tuttorial de
P
Pedagògics//Tecnològic
cs associatss.

URV
V,

Docum
ment

Marcc

i

Recursos

• Directriu
us dels plan
ns d’acció tutorial per centre pe
er als nouss ensenyam
ments
a
aprovat pel Consell de
e Govern de
e la URV en
n Sessió ord
dinària de 2
20 de desembre
d
de 2007.
•
Sistema
a Intern de
d Garantia
a de la Qualitat
Q
de
e la Faculttat de Química
(certificat a través del programa AUDIT per l’AQU Cata
alunya1).

1

•

Modifica
ació de la normativa del Pacte de Dedicac
ció. Conselll de Goverrn 24
d’abril de 2008.

•

Normativ
va de Treball de Fi de
e Grau de la
a URV i de la Facultat de Química
a.

•

Normativ
va de Pràcttiques Exte
ernes de la URV i de la
a Facultat d
de Química.

Certtificat amb valloració POSITIIVA de data 3 de juny de 2009.
2
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2. M
Marc conc
ceptual.
T
deffineix les acccions que s’han de realitzar
r
pe
er tal de fac
cilitar
El Pla d’Acció Tutorial
estudiants totes les eines
e
i ajud
da necessà
àries perquè puguin a
assolir amb
b èxit
als e
tant les fites acadèmique
a
es com less personals
s i professionals que els plante
eja la
Universitat.

3. D
Destinatarris.
ontinuació es presentta el perfil dels alum
mnes als quals es de
estina la tu
utoria
A co
acad
dèmica:
1
1. Estudian
nts de nou accés a Gra
aus.
2
2. Estudian
nts que des
senvolupen els Graus.
3
3. Estudian
nts que aca
aben els Gra
aus.
4
4. Estudian
nts de mobilitat.
5
5.

Estudiants de Màster.

6
6.

Estudiants amb ne
ecessitats e
educatives especials.
e

1
1.Tutoria pels
p
estudiants de n
nou accés a Graus:
Tots els estudia
ants admesos al Cen tre es distribuiran en
ntre els pro
ofessors/es amb
dedic
cació exclusiva a temps complett adscrits/e
es a la Facu
ultat de Quíímica. En funció
f
la disponibilitatt del profe
essorat, ells estudian
nts matricu
ulats al Grrau de Química
ar-se prefe
erentment a professors/es dels departame
ents de Química
podrrien assigna
Física
a i Inorgà
ànica o Química
Q
An
nalítica i Química
Q
Orgànica; i els estud
diants
matrriculats al Grau de Bioquímicca i Biolo
ogia Molecular podriien assignar-se
prefe
erentment a professorrs/es del de
epartamentt de Bioquím
mica i Biote
ecnologia.
professors/e
es tutors/es
s desenvolu
uparan, entre d'altres, les accion
ns següents
s:
Els p


Durant el
e primer mes
m
de classse els tuto
ors/es conv
vocaran alss estudiantts per
contrasttar la seva percepció envers la Facultat,
F
de
etectar els seus problemes
acadèmiics o metod
dològics, i els orienta
aran sobre la manera de resoldrre els
problem
mes detectatts.



Durant el període de classe
es, els tuto
ors/es disp
posaran d'u
un lloc i horari
h
ó als seu
us tutoran ds, que estarà din
ns dels ho
oraris que
e els
d'atenció
professo
ors/es dediq
quin a l'ate
enció dels estudiants
e
dels seus ccursos. Aquesta
informac
ció es farà pública a la
a pàgina we
eb de la Facultat de Q
Química.



En com
mençar el segon q
quadrimesttre els tutors/es a
analitzaran
n les
qualifica
acions dels estudiantss i planific
caran les activitats
a
accadèmiques del
segon quadrimestrre.

ants admes
sos al Centtre tindran durant el primer currs un estud
diantTots els estudia
menttor/a assig
gnat. L’estu
udiant-men
ntor/a serà un estudiant de 3r o 4rt currs del
mate
eix Grau en
n el que l’alumne de n ou accés s’’ha matricu
ulat.
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estudiants mentors/es
m
desenvolu
uparan, entre d’altres, les accionss següents:
Els e


Convoca
ar l’estudian
nt tutoritza
at a un mínim de 5 reu
unions dura
ant el curs.



Aportar evidèncie
es escritess al coord
dinador/a de l’acció
ó tutorial i al
or/a tutor/a
a correspon
nent del su
uport realittzat a les rreunions, temes
professo
tractats,, etc.

a vicedegà
à/na de la
a Facultat de Quím
mica coordinarà l’accció tutorial del
El/La
profe
essor/a tuto
or/a i l’estu
udiant menttor/a.
e Química es realitza un estudi sobre la incorporació dels alumn
nes a
A la Facultat de
R”), que dóna informació d’utilita
at per defin
nir els
primer curs del Graus (“Estudi 1Q1R
ctius i accio
ons del PAT
T.
objec
2
2.Tutoria pels
p
estudiants que desenvolu
upen els Graus:
G


Els tuto
ors/es rebran als e
estudiants tutoritzats, prèviame
ent a la seva
matrícula, per revisar el dese
envolupame
ent acadèm
mic i conside
erar la proposta
e
a la qual donaran
d
el seu vist-i-p
plau, signant un
de matrícula dels estudiants,
no estar d'a
acord
document. Aquest no serà viinculant i la proposta podrà o n
onada pel ttutor/a, pe
erò la prese
entació del documentt serà
amb l'orrientació do
un requiisit per pod
der fer el se
eguiment de l’acció tutorial.



Durant els període
es de classses, els tuttors/es disposaran d''un lloc i horari
h
ó als seus tutorands, que estarà
à dins dels horaris qu e els profe
essors
d'atenció
dediquin
n a l'atenció
ó dels estu
udiants dels
s seus curs
sos. Aquestta informac
ció es
farà púb
blica a la pà
àgina web d
de la Faculttat de Quím
mica.



-En començar el segon quadrimestre els tutors/es
t
a
analitzaran
n les
acions dels estudiantss i planific
caran les activitats
a
accadèmiques del
qualifica
segon quadrimestrre.

estudiants de
d segon, tercer
t
i qua
art dels Gra
aus realitzen una enqu
uesta “Estu
udi de
Els e
perce
epció de la
a docència”” que dóna
a informació d’utilitat per definirr els objec
ctius i
accio
ons del PAT
T.
3
3. Tutoria pels estud
diants que
e acaben els
e Graus:
utor/a acad
dèmic cont inua fent un seguim
ment acadè mic dirigit a la
El/La tu
presa de decisions
s, en aque
est momen
nt més en
ncaminat a les Pràctiques
s i el Treb
ball de Fi d
de Grau. També
T
abo
orda aspecctes referen
nts a
Externes
l'orientació professional i la fo
ormació con
ntínua.
e desenvolu
upen el Tre
eball de Fi de Grau i les Pràctiques
Els estudiants que
s, a més d’un
d
tutor/a
a extern, estan
e
orien
ntats per u
un tutor/a de la
Externes
Facultat de Química
a.
4
4. Estudian
nts de mobilitat:
Els estud
diants de mobilitat
m
es taran tutela
ats pel coordinador/a de mobilita
at.
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5
5. Estudian
nts de Màs
ster:
diants, per part del Coordinado
C
r/a de Màsster, a l’iniici de
Acollida dels estud
curs.
diants pode
en contacta
ar amb el coordinador
c
r/a del Màsster per res
soldre
Els estud
les qües
stions acadèmiques. A decisió de
e la coordinació del M
Màster es poden
p
assignarr altres pro
ofessors/es del Màste
er com a tu
utors/es (p
per exemple, en
funció de
e l’itinerari...).
A més de la tutoria
a acadèmica
a, existeix la tutoria del
d Treball d
de Fi de Mà
àster,
a
per
p la coord
dinació del Màster.
que es assignada
6
6. Estudian
nts amb necessitats
s educatives especia
als:
En cas de detecta
ar estudian
nts amb necessitats
n
s, les
educativess especials
es es coord inaran amb
b les unitatts de suporrt correspon
nents
accions específique
niversitat.
de la Un

4. Finalitat i objectiu
us.
avés del PAT
P
l’estudiant ha de
e ser capaç
ç de definiir i desenv
volupar el propi
A tra
proje
ecte perso
onal i proffessional q
que se li planteja a la unive
ersitat. Aquesta
comp
petència es
s concreta en
e els segü
üents resulttats d’apren
nentatge:


Identific
car i dese
envolupar els propis
s interesso
os/motivaciions acadè
èmicprofessio
onals.



Identific
car i donar resposta a les necessitats de formació.



Definir i desenvollupar l’itine
erari acadèmic tenin
nt en com
mpte necessitats
ves, interes
ssos i motiv
vacions acadèmic-proffessionals.
formativ



Desenvo
olupar recursos i estra
atègies que
e li facilitin la
l transició al món lab
boral.

aquest mottiu els objec
ctius del Pla
a d’Acció Tutorial i de la tutoria a
acadèmica són:
Per a
-

Facilitar la integrac
ció dels estu
a Facultat de
d Química .
udiants a la

-

Acompanyar la tasca diària de
els estudian
nts des d’un punt de v
vista acadè
èmic.

-

d tots aqu
uells proble
emes relacio
onats
Orientarr els estudiants en la resolució de
amb la seva
s
trajecttòria acadè
èmica i amb
b la seva vida universiitària.

-

Facilitar la maduració del projjecte perso
onal i profes
ssional de l ’estudiant.

-

Facilitar i acompanyar la transsició cap all món profe
essional dells estudiantts.
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5. C
Continguts.
continguts que
q
es tractaran al resspecte són:
Els c


Orientac
ció acadèmica.



Orientac
ció professional.



Evolució
ó acadèmica
a dels estud
diants.



Avaluaciió continuada.



Evidènciies en el se
eguiment de
e l’assolime
ent de competències



Presa de
e decisions..



Resoluciió de conflic
ctes.

6. M
Metodolog
gia.
T
Tipus d’Activ
vitat
Jo
ornades, cu
ursos o sem
minaris

Destinats a tots els alumnes que vulguin
nformatiu i//o formatiu
u.
participar. Caràcter in

T
Tutories de grup

Quan el co
ontingut d’a
aquestes re
eunions sigui
majoritària
ament form
matiu i les orientacion
ns
puguin serr treballades en grup ffomentant la
discussió i participac
ció dels a lumnes. Po
ot
nisme per reforçar le
es
esdevenir un mecan
cies transve
ersals de la
a titulació
competènc

T
Tutories perrsonalitzade
es

Quan siguii necessària
a que l’orie
entació tingui
un caràcter individualitzat i perssonal.

M
Modalitat
S
Semipresencial

Les tutorie
es es desenvoluparan
n de manerra
presencial i virtual. Les
L
tutoriess virtuals es
e
realitzaran
n a través de l’espai d
de e-Tutorria
(Moodle).
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7. S
Seqüència
a per estu
udis de Grrau.
a la següen
nt distribuc
ció d’hores per realitz
zar la
A la Facultat de Química es proposa
tutorria al llarg de la carre
era de l’esttudiant de Grau, d’ac
cord amb le
es directriu
us del
Cons
sell de Gove
ern:

Perío
ode

1r curs

2n cu
urs

T
Tipologia
de
e la tutoria

Qui ho fa?

Núm.
sessions

Interval
realització22

Equivalència
(hor
res)

Sessió de
d benvinguda
a
efectuad
da per l’Equip
Deganal. Jornades
d’iniciac
ció a la Vida
Universiitària

Equip Deganal

1

1a setmana

8

Tutoria individual
semipre
esencial

Tutor

1

2

Tutoria individual
semipre
esencial

Tutor

1

Desprès de sesssió
de benvingud
da
(1r mes)
Començament de
2Q

Tutoria grupal

Estudia
ant
mento r

5

Cada
C
dos messos

3

Tutor

1

Abans de
matrícula

Tutor

1

A meitat de 1 Q

Tutor

1

Començament
C
t/
meitat de 2Q
Q

Tutoria grupal

Tutor

1

A meitat de cu
urs

1

d
Jornada informativa de
mobilita
at

Coord.. de
mobilittat
Coord.. de PE i
RdE o persona
en qui delegui

1

1Q

1

1

2Q

1

Tutor

1

Abans de
matrícula

Tutor

1

A meitat de 1 Q

Tutor

1

Començament
C
t/
meitat de 2Q
Q

Tutoria grupal

Tutor

1

A meitat de cu
urs

1

Jornada informativa de
d
màsters
s oficials
Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
esencial
semipre

Degà i coord.
de mà sters

1

2Q

1

Tutor

1

Abans de
matrícula

Tutor

1

A meitat de 1 Q

Tutor

1

Començament
C
t/
meitat de 2Q
Q

Tutoria grupal

Tutor

1

A meitat de cu
urs

1

Activitatts recomanades
pel tutor/a coordinador/a
acció tutorial o consultes
a deman
nda de l’estud
diant

Tutor/
coord. tutories

al llarg de
la
a carrera

al llarg de la
a
carrera

7

Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
semipre
esencial

Jornada informativa de
d
TFG i PE
E
3r curs

4t curs

Altres
s

Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
semipre
esencial
Tutoria individual
semipre
esencial

To
otal
ho
ores:

2

1Q: Primer quadrrimestre; 2Q: Segon quadri mestre

2

2

2

Mínim
m 25
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8. R
Recursos humans i respons
sabilitats
s.
s
els
e agents que interv
venen en ell desenvolu
upament de
el Pla
A continuació s’indiquen
ció Tutorial i les funcio
ons que ten
nen:
d’Acc
signació de
el professo
or/a tutor//a és com
mpetència del/de
d
la responsable de
L'ass
l'ens
senyament correspone
ent. L’assig
gnació d’esttudiant-mentor/a per a estudian
nts de
Grau
u de nou accés és competèn cia del/de
e la responsable de l’ensenyament
corre
esponent. La
L coordina
ació de l'accció tutorial és compe
etència del vicedegà/n
na de
la Fa
acultat de Química.
Q
A requerimen
nt del viced
degà/na de la Facultatt, els tutors
s/es i
els e
estudiants-mentors/es
s poden em
metre informes per in
ndicar el de
esenvolupament
de l’’acció tutorrial; les con
nclusions d
d’aquests in
nformes, un
n cop valorrades amb el/la
onsable de
e l’ensenyament corre
esponent, es presentaran als a gents d’intterès.
respo
Cada
a curs, el vicedegà//na de la Facultat convocarà
c
al de
els tutors//es per ta
comp
partir expe
eriències i valorar l'a
activitat. El seguimen
nt de l'accció tutorial serà
efecttuat pel vic
cedegà/na del
d centre i n'informa
arà a la Jun
nta de Facu
ultat, propo
osant,
si s'e
escau, les millores
m
que
e se'n deriv
vin del seu desenvolup
pament.


Coordin
nador/a de
e l’acció tu
utorial: Vic
cedegà/na de la Faculltat de Quím
mica.
Funcions
s:
 Coordinar
C
el procéss d’acció
Resp
ponsables d’Ensenyam
d
ment.

tutorial

juntamentt

amb

els/les

 Seguiment,
S
coordinaci ó i avaluac
ció de la tu
utoria (asse
egurar form
mació
de tu
utors/es, as
ssegurar la
a difusió de
e la tutoria a l’estudian
nt, realitzar una
reunió de tuto
oria anual com a mínim, realitzar l’inforrme d’avaluació
al, introduirr millores a l PAT al cen
ntre)
anua
 Coordinar
C
l’a
acció tutor ial dirigida als estudia
ants de Gra
au de nou accés
a
dese
envolupada pels professsors/es tutors/es i els estudiantts-mentors//es.
 Coordinació
C
amb els/le
es Responsables d’Ens
senyament pel que fa a les
dificu
ultats que es
e detectin a cada ens
senyament i possibless solucions.



Respon
nsables d’e
ensenyam ent / Coordinadors de Màste r:
Funcions
s:
 Selecció
S
i Assignaci ó
depa
artaments.

de

tuttors/es,

en

nació
coordin

amb
b

els

 Assegurar
A
que
q
els esttudiants tin
nguin un/a tutor/a a ssignat. En
n cas
que sigui neces
ssari, fer un
n canvi en l’assignació
l
ó del tutor/a
a.
A
d’estudiantt-mentor/a per a esttudiants de
e Grau de
e nou
 Assignació
accés en coordiinació amb el/la coord
dinador/a de l’acció tu
utorial.



Tutors/
/es:
Funcions
s:


R
Realitzar
tuttories a un màxim de 20 estudiants.

 Disposar
D
d’evidènciess documen
ntals del seguiment realitzat (per
exem
mple, a trav
vés de fitxa
a de seguim
ment de les tutories re
ealitzades).
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 Participar
P
en
n els curso
os de forma
ació de tuto
ors/es, en les reunion
ns de
segu
uiment i en l’avaluació
ó de la tutorria.
 Realitzar
R
un informe sobre le
es tutories realitzade
es, en cas de
requeriment pe
er part del ccoordinador de l’acció tutorial.




E el cas ser tutors/es d’estudian
En
nts de Graus:


vocar l’estu
udiant a un mínim de 3 tutories a
anuals.
Conv



Coorrdinar-se am
mb els estudiants me
entors/es e n la tutorittzació
dels alumnes de Grau de
d nou accés a part
rtir de reunions
presencials o viirtuals.



s tutories de l’estud
diant i dell seu
Fer el seguim ent de les
curríículum nucllear.



Segu
uiment de l’adquisició
ó de compe
etències tra
ansversals (B) i
nucle
ears (C).



Segu
uiment de la realitza
ació de les enquestess per part dels
alum
mnes: enque
estes d’ava
aluació PDI, satisfacció
ó tutories, etc.

Estudia
ants mento
ors/es:
Funcions
s:
 Facilitar
F
la in
ntegració a la universitat de l’alu
umne de no
ou ingrés durant
el prrimer any.
 Realitzar
R
me
entoria a u
un grup de 5 estudian
nts màxim (supervisa
at pel
coord
dinador/a de
d l’acció tu
utorial).
 Elaborar
E
un
n informe per escrit que s’env
viarà al co
oordinador//a de
l’acció tutorial i als professsors/es tutors/es corresponents..
C
ell grup d’esstudiants tu
utoritzats a un mínim
m de 5 reunions
 Convocar
grup
pals durant el curs.
 El/La
E
coord
dinador/a del PAT adopta el rol de ccoordinador/a i
supe
ervisor/a de
e l’acció de mentoria, en coordinació amb e
els professo
ors/es
tutorrs/es corre
esponents, i exerceix funcions de seguim
ment i avaluació
dins del mateix
x procés.



Estudia
ants tutoritzats:
Funcions
s:




E estudian
Els
nts de Grau hauran de
e:


Partiicipar en un mínim
m de 3 tutories a
anuals qu
ue el
tutorr/coordinad
dor
de
organitzi
o
reco
omani
tutories
(plan
nificades de
e manera transversal al llarg del pla d’estud
dis).



Partiicipar en un
e 4 tutories
s grupals o
organitzade
es per
n mínim de
l’estu
udiant-men
ntor/a durant el prime
er curs.

Tècnica
a de supor
rt a la qua litat docen
nt:
Funcions
s:
 Donar
D
suport en el se
eguiment i informe av
valuació (fe
er actes/resums
de le
es reunions de tutoria i elaborar l’informe co
orresponen
nt).
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 Comprovar
C
que les a
assignacions tutors-es
studiants ss’hagin rea
alitzat
corre
ectament a l’espai Moo
es.
odle-tutorie
 Actualitzar
A
l’horari d’a
atenció dells tutors/es a la pàg
gina web de
d la
Facu
ultat de Química.

9. C
Criteris de
e selecció
ó de tutorrs/es.


Prioritzar el professorat que manifesti interès per desenvolu par la figura de
tutor/a.



Prioritza
ar el profess
sorat a tem
mps comple
et que dóna
a major parrt de docèn
ncia a
l’enseny
yament de la
l Facultat de Química
a on estudia
a l’estudian
nt.



Prioritza
ar aquells professorss/es que tinguin bones habiilitats socials i
comunic
catives.

10. Criteris de
d selecciió d’estud
diants me
entors/es
s.




Estar cursant 3r o 4t curs de Grau.
sponibilitat horària pe r assumir aquestes
a
ta
asques.
Tenir dis
Tenir bo
ones habilita
ats socials i comunicatives.

11. Criteris d’assigna
d
ció tutor/
/a-estudiant.


L’assignació tutor/a–estudian
nt la realitz
za la Faculttat de Quím
mica juntament
ents que te nen docènc
cia en cada
ascun dels e
ensenyame
ents.
amb els departame



Cada tutor pot rea
alitzar tutorries a un màxim
m
de 20
2 estudian
nts, tot i qu
ue en
essari aque
est nombre podria aug
gmentar.
cas nece
“Realitza
ació de l’assignació un
n cop forma
alitzada la matrícula
m
d
dels estudia
ants
de nou accés
a
i prèv
viament a l es Jornade
es d’Iniciació a la Vida Universitària.




Revisar l’assignació
ó tutor/a–e
estudiant anualment i en cas ne
ecessari can
nviarnient, es re
evisarà mé
és freqüentment. Tantt els estud
diants
lo/a. Si és conven
com els tutors/es poden dem
manar un canvi
c
en l’a
assignació d’acord am
mb el
coordina
ador/a de l’’acció tutorrial.

E
Els departa
aments inttrodueixen la inform
mació sobre
e els tuto
ors assigna
ats a
l’’aplicatiu EVIA.
E
Al dia següent la informa
ació es refflectirà auttomàticame
ent a
través de moodle, per
p
tal qu
ue tant es
studiants com
c
tutorss/es tinguin la
p
possibilitat de
d comunic
car-se a tra
avés d’aque
est espai.
oneixemen
nt:
Reco


Tutors/e
es:
o

P
Pacte
de de
edicació. 0,5
5 UAA, per cada 20 es
studiants tu
utoritzats.

o

R
Reconeixem
ment per av
valuació doc
cent
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12. Criteris d’assigna
d
ció estud
diant men
ntor/a-es
studiant.



L’assignació estudiant mento r/a-estudia
ant la realittza la Facu
ultat de Química
s dels/de les
s Responsa
ables d’Ense
enyament i el/la coord
dinadora d’’acció
a través
tutorial.
Cada estudiant me
entor/a pott realitzar tutories
t
a un
u màxim d
de 5 estudiiants,
e en cas necessari aqu
uest nombrre podria au
ugmentar.
tot i que

Reco
oneixemen
nt:


Estudian
nt mentor/a
a:
o

1 ECTS en l’assignatu
ura de “Ciu
utadania” del
d Grau d
de Química i de
“Seminaris Interdiscip
plinars” en
n el Grau de Bioquím
ologia
mica i Bio
M
Molecular.

13. Model orrganitzatiiu (organ
nigrama).
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14. Recursos
s pedagòg
gics i tec nològics.


Pla d’Acc
ció Tutoriall de la Facu
ultat de Quíímica



Espai de
e e-tutories
s: com a ein
na de tutorria semipre
esencial i de
e registre de
d les
tutories presencials
s.



Guia dell professor//a-tutor/a



Guia de l’estudiant mentor/a



Manual d’ús
d
de Moodle E:Tuto
ories:
http://m
moodle.urv.net/doc/ind
dex.php/Professor:E-ttutories



Guia de l’estudiant tutoritzat:
http://m
moodle.urv.net/moodle
e/course/viiew.php?id=
=39253

15. Formació
ó de Tuto
ors/es.


Sessió de
d treball amb tutorrs/es, sota demanda,, per conè
èixer Moodle eTutories
s.



Anualme
ent es dec
cidirà la fo rmació nec
cessària pe
er la millorr realització del
procés tutorial.
t

16. Serveis relacionat
r
ts amb l’a
atenció a l’estudia
ant.
oria acadèm
mica l’estud
diant pot re
ebre inform
mació a trav
vés de:
Aparrt de la tuto


Becari/a
a d’Atenció a la Comun
nitat Univerrsitària (BA
ACU).



Centre d’Atenció
d
a l’Estudiantt (CAE).



Coordina
ador/a de mobilitat
m
de
e la Faculta
at de Química.



Coordina
ador/a de pràctiques
p
e
externes de
el Grau de Química.



Coordina
ador/a de pràctiquess externes del Grau de Bioquíímica i Bio
ologia
Molecula
ar.



Coordina
ador/a de Treball
T
de F
Fi de Grau del
d Grau de
e Química



Coordina
ador/a de Treball de Fi de Grau del Grau
u de Bioqu
uímica i Bio
ologia
Molecula
ar.



Internattional Cente
er.
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17. Avaluació
ó.
següent taula mostra
a com es farà el seguiment i avaluació
ó de la tu
utoria
La s
acad
dèmica (qu
uè s’avalua
arà, com es recollirran evidències, quine
es reunion
ns es
realittzaran amb
b els tutors, com s’apl icaran els canvis
c
conv
venients):

Què s’avalua
Satis
sfacció dels
s Estudiants
s

C
Com s’avalua
Graus:: Estudi EPD
Do
enquessta de satis
sfacció

Quan
n s’avalua
Final
F
de cad
da curs
acadèmic
a

Màsterrs: enquestta de
l’EPiD
Participació

Inform
mes de segu
uiment
de l’esspai de e-tu
utories

Final
F
de cad
da curs
acadèmic
a

mes de segu
uiment
Inform
de les reunions amb els
ants mento
ors/es.
estudia
Estadísstiques d’ús
s de
e-tutorries
Segu
uiment (Fun
ncionamentt
de le
es tutories, complimen
nt
d’objjectius, etc.)

Reunió
ó amb tutorrs/es
Reunió
ó amb els
estudia
ants mento
ors/es

Mitjans
M
i fin
nals de cada
a
curs
c
acadèm
mic

