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L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) disposa d’un Pla d’Acció Tutorial 
dirigit al conjunt de l’Alumnat del centre amb l’objectiu de guiar els estudiants 
en el seu recorregut acadèmic. En les properes pàgines trobareu la definició 
dels diferents processos a seguir per part de l’administració de l’ESIM referents 
al Pla d’Acció Tutorial.  
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Pla d’Acció Tutorial 
1. Pla d’Acció Tutorial 

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels 
estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i la participació 
dels estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat 
del seu procés d’aprenentatge i orientant-ho vers el seu futur professional. 

L'acció tutorial s'entén com una activitat docent del professor cap a l'estudiant, 
de caràcter orientador i formatiu, amb la finalitat d'orientar, assessorar i donar 
suport a l'estudiant en el seu procés de formació personal, acadèmica i 
professional. 

La Guia de tutors que es presenta, sense pretendre ser exhaustiva ni definitiva, 
pretén ser una ajuda pels professors amb responsabilitat de tutoritzar 
estudiants al PAT, oferint informació sobre el programa i indicacions sobre el 
seu desenvolupament. 

 

Recursos: 

Humans: 

- Secretaria del Centre 

 

Objectius del PAT:  

• Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant al començar els estudis.  

• Facilitar l’adaptació al món universitari.  

• Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.  

• Ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, 
dubtes, projectes de futur.  

• Orientar l’estudiant en la consecució progressiva de les competències i 
resultats d’aprenentatge, millorant el rendiment. 

Responsable:  Contacte  

 
- Responsable Acció Tutorial 

- Tutors/es 

 
- Dra. Rosa Terrades 
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• Donar suport en el procés d’aprenentatge i ajudar a l’estudiant a 
analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.  

• Potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom de l’estudiant.  

• Facilitar la maduració del projecte personal i professional de cada 
estudiant. 

• Reduir l’abandonament acadèmic. 

 

Indicadors a recollir:  

Passos del Procés 

1. Assignació del tutor als estudiants. 
 

- Data:  Setembre-Octubre 
 

- Responsable:  Resp. Acció Tutorial i Secretaria del Centre. 
 

- Descripció: A principis del primer trimestre, als estudiants de primer curs del centre 
se’ls assigna un tutor acadèmic. Aquesta assignació es comunica al conjunt dels 
estudiants de primer via correu electrònic i aula virtual. 
 
 

 
2. Primera tutoria amb els estudiants. 

 
- Data:  Octubre-Novembre 

 
- Responsable:  Tutor/a.  

 
- Descripció: Durant el primer trimestre es realitzarà una primera tutoria dels diferents 

tutors amb els seus respectius grups. Aquesta primera reunió serà de tipus grupal, amb 
els 15-20 alumnes presents alhora. L’objectiu principal serà la posada en contacte 
tutor-alumne i tractar l’adaptació a l’entorn universitari per part dels nous alumnes. La 
informació i observacions aportades pels estudiants s’incorporaran a l’Informe d’Acció 
Tutorial. 
 
 
 

3. Reunions periòdiques amb el tutor. 
 

- Data:  Al llarg del recorregut acadèmic. 
  

- Responsable:  Tutor/a.  
 

- Descripció:  El tutor programarà tutories individualitzades amb els diferents alumnes 
dos cops per trimestre el 1r i 2n curs i un cop al trimestre el 3r i 4rt curs. En aquestes 
tutories s’efectua el seguiment de l’evolució acadèmica dels alumnes i orienta. En 
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aquestes reunions s’obtenen informacions i observacions que conformaran, juntament 
amb el primer  informe grupal, els informes anuals d’Acció Tutorial. 

 
 
 

4. Redacció de l’Informe del Pla d’Acció Tutorial. 
 

- Data:  Maig-Juny 
 

- Responsable:  Resp. Acció Tutorial. 
 

- Descripció: El Responsable d’Acció Tutorial realitza un informe anual segons cohorts 
d’estudiants amb els resultats i observacions derivades de l’aplicació del Pla d’Acció 
Tutorial. Aquest informe serà part important de l’anàlisi d’atenció la comunitat en el 
procés del SIGQ del Centre.  

 

 

1.1.2.    Diagrama del Procés:  
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2. Guia per als Tutors/es 

 

GUIA DE TUTORS 

PLA D’ACCIÓ  TUTORIAL (PAT) 

(Curs 2014-2015) 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els nous models metodològics per a la docència, derivats de l'aplicació de l'Espai 

Europeu d'Educació Superior (EEES), els canvis socials i la voluntat d'oferir una 

educació superior més adaptada a la realitat actual, permet a les universitats adaptar els 

processos d'aprenentatge a una formació més integral de l'estudiant, de millor qualitat i 

amb millors perspectives de rendiment acadèmic. 

Dins d'aquesta adaptació metodològica i curricular en la qual es troben immerses les 

universitats, l'acció tutorial es mostra com una acció educativa llevant i eficaç, en el 

procés d'aprenentatge de l'estudiant. 

L'Estatut de l'Estudiant Universitari (EEU), aprovat al RD 1791/2010 de 30 de 

desembre, estableix com un dels drets dels estudiants de Grau la tutoria personalitzada 

des de 1º curs fins a finalitzar la carrera. 

 

Per la seva banda, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), recomana 

impulsar els programes d'atenció tutorial personalitzats. Per aquest motiu les titulacions 

de la UPF, recullen en les seves memòries de verificació de títols, la figura del tutor 

personal de l'estudiant. 

 

Per tot això, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM), engega el Pla d'Acció 

Tutorial (PAT) per ser coherent amb els seus propis principis pedagògics i per atendre 

les recomanacions tant de la UPF, com de l'AQU i el EEU. 

  

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels 

estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i la participació dels 

estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés 

d’aprenentatge i orientant-ho vers el seu futur professional. 
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L'acció tutorial s'entén com una activitat docent del professor cap a l'estudiant, de 

caràcter orientador i formatiu, amb la finalitat d'orientar, assessorar i donar suport a 

l'estudiant en el seu procés de formació personal, acadèmica i professional. 

 

La Guia de tutors que es presenta, sense pretendre ser exhaustiva ni definitiva, pretén 

ser una ajuda pels professors amb responsabilitat de tutoritzar estudiants al PAT, oferint 

informació sobre el programa i indicacions sobre el seu desenvolupament. 

OBJECTIUS DEL PAT 

• Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant al començar els estudis.  

• Facilitar l’adaptació al món universitari.  

• Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.  

• Ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, 

projectes de futur.  

• Orientar l’estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats 

d’aprenentatge.  

• Donar suport en el procés d’aprenentatge i ajudar a l’estudiant a analitzar i 

resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.  

• Potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom de l’estudiant.  

• Facilitar la maduració del projecte personal i professional de cada estudiant. 

• Reduir l’abandonament acadèmic. 

• Millorar el rendiment. 

• Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA TUTORIA 

- A tots els estudiants se’ls assignarà un tutor/a. 

- Cada tutor/a tindrà assignat un nombre d'estudiants entre 15-20. 

- L'acció tutorial roman al llarg de tots els cursos acadèmics, fins a finalitzar el 

Grau. 

- L'acció tutorial pot desenvolupar-se individualment i en grup. 

- Té caràcter presencial encara que poden reforçar-se a través de mitjans virtuals. 
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- Els estudiants es convocaran 2 vegades cada trimestre, en 1º i 2º cursos. En els 

cursos superiors, es realitzarà una tutoria al trimestre. 

- Les tutories són recomanables i només la 1ª està afectada per l'obligatorietat. A 

partir de la 2ª tutoria, poden ser sol·licitades per l'alumnat o convocades pels 

tutors. 

- Les tutories són d'orientació personal, acadèmica i/o professional. En cada etapa 

del procés formatiu de l'alumne, s'incidirà més o menys en cadascun d'aquests 

enfocaments, tenint sempre presents les necessitats de l'estudiant. 

 

FUNCIONS DEL TUTOR/A 

- Fer partícip a l'estudiant del coneixement de la universitat/Centre formatiu 

(ESIM). 

- Vetllar per l'adaptació de l'estudiant al món universitari i a l’ESIM. 

- Conèixer els interessos de l'estudiant. 

- Estimular l'estudi i el rendiment acadèmic. 

- Fer el seguiment del recorregut acadèmic de l'estudiant. 

- Ajudar en situacions de dificultat personal o d'estudi. 

- Emetre informes de les tutories, tenint en consideració la confidencialitat de la 

informació. 

- Orientar l'estudiant en el seu projecte personal i professional. 

 

El tutor/a té una especial responsabilitat en situacions com: 

- Règim de dedicació parcial a l'estudi. 

- Necessitats educatives especials. 

- Esportistes d’elit. 

- Risc de fracàs acadèmic (s'esgoten les dues convocatòries d'una assignatura). 

- Sol·licitud de la 5ª convocatòria d'avaluació d'una assignatura. 
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- Altres situacions detectades pels propis tutors o considerades per l'adreça del 

centre com a “situacions especials”. 

 

 

CALENDARI TUTORIES: 
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3. Model d’informe de Tutoria 

 

MODEL INFORME TUTORIES  PAT 

 

Nom i Cognoms de l’ Estudiant: …………………………………………………………. 

Nom i Cognoms del Tutor: …………………………………………………………………. 

Data de la tutoria:……………………………………………………………………………... 

Temes Tractats: …………………………………………………………………………........ 

 

 

 

Recomanacions del tutor: 

 

 

 

 

Compromisos de l’estudiant: 

 

 

 

 

Data propera tutoria: ……………………………………………………………………… 

 


