ANNEX 2

Reglament del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències de la UdG

Art 1. Objecte
El present reglament recull l’organització del Pla d’Acció Tutorial (PAT) que segueixen els
estudiants de grau de la Facultat de Ciències (FC) i té per objectiu regular tos els aspectes que
hi estan relacionats.

Art. 2. Característiques del PAT
El Pla d’Acció Tutorial té com a finalitat ser una eina per promoure el progrés i
l’autoaprenentatge dels estudiants de la FC. Es duu a terme durant tots els cursos dels graus
de la FC i proporciona als estudiants eines per augmentar la seva autonomia i poder millorar
les habilitats i competències bàsiques descrites en la memòria dels seus estudis.
Es tracta d’ajudar els alumnes a fer un auto seguiment dels seus aprenentatges, potenciar la
reflexió i analitzar l’assoliment de les competències bàsiques, afavorint una retroacció
contínua del progrés de cada estudiant, amb l’objectiu que siguin capaços de millorar. En
aquest procés se’ls ajudarà a identificar els punts forts, els aspectes a millorar, i que per tant
requereixen més atenció, i a buscar estratègies per a la millora.
Aquest pla es porta a terme facilitant a l’estudiant un tutor, que serà un professor permanent
de la FC i que l’ajudarà en aquest procés, facilitant les eines adequades i fent la valoració final
de l’assoliment de les competències bàsiques.

Art 3. Assignació de Tutors
Cada curs acadèmic s’assignarà un tutor a cada un dels estudiants matriculats per primera
vegada a la FC. Aquest tutor es mantindrà en tots els cursos que l’estudiant estigui matriculat
d’alguna assignatura de la FC. El canvi de tutor només es podrà efectuar en casos de força
major degudament justificats, prèvia sol∙licitud a la secretaria acadèmica de la FC.
Anualment, el deganat de la FC determinarà el nombre de tutors necessaris, considerant que
els tutors faran el seguiment d’un grup d’entre 10 i 15 estudiants.
Així mateix el deganat de la FC calcularà el nombre mínim de tutors que haurà d’aportar
cadascun dels departaments amb docència als graus de la FC. El càlcul es farà
proporcionalment a la suma dels crèdits de pla d’estudis de les assignatures que s’assignin a
cada departament.
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Un cop fet el càlcul, el deganat de la FC demanarà a cada departament amb docència a la FC
els noms dels tutors per aquell curs acadèmic. Qualsevol professor permanent amb docència a
la FC ha de participar en el pla d’acció tutorial, si així li ho requereix el seu departament. Per tal
de vetllar per la qualitat de les activitats docents, ni el departament, ni la FC, en cap cas podrà
obligar a un professor a tutoritzar més de dos grups sencers de PAT simultàniament.
Art 4. Funcions i responsabilitats del tutor
El tutor ha de reunir‐se amb els seus estudiants tutoritzats com a mínim 1 vegada per curs
acadèmic, durant els cursos que l’estudiant estigui matriculat en alguna de les assignatures de
la FC.
El tutor té encomanada la tasca d’acompanyar l’estudiant durant el període que aquest sigui
estudiant de la FC, ajudant‐lo en la seva adaptació a la Universitat i proporcionant‐li la
informació que aquest sol∙liciti en relació al funcionament dels seus estudis (normes de
permanència, pràctiques en empresa, TFG...), de la FC i de la UdG en general. El tutor haurà de
guiar a l’estudiant en tot el que li sigui possible i indicar‐li on es pot dirigir per obtenir
determinada informació en el cas que el tutor no en disposi. Així mateix, el tutor té la funció de
fer un seguiment del procés de l’adquisició de les competències bàsiques així com l’avaluació
d’aquestes competències.
Aquestes tasques es realitzaran tal i com està descrit en el document “Guia per als tutors del
Pla d’acció tutorial de la Facultat de Ciències” que es troba disponible a la intranet de la FC,
dins l’apartat “Pla d’acció tutorial”.
Art. 5. Tasques i responsabilitats de l’estudiant
Tots els estudiants de la FC estan obligats a seguir el PAT de la FC i per tant a reunir‐se amb el
tutor cada vegada que aquest li ho sol∙liciti i ha realitzar les tasques que li encomani. En les
tutories el tutor guiarà a l’estudiant, li donarà la informació que aquest li demani en relació al
funcionament dels seus estudis, de la FC i de la UdG en general i farà un seguiment del procés
d’adquisició de les competències bàsiques. Les tasques encomanades pel tutor ajudaran a
l’estudiant a millorar en l’adquisició de les seves competències bàsiques. Tant les tutories com
les tasques, es realitzaran seguint el document: “Guia per als tutors del Pla d’acció tutorial de
la Facultat de Ciències” que es troba disponible a la intranet de la FC, dins l’apartat “Pla d’acció
tutorial”.

Art. 6. Avaluació i qualificació
Les activitats realitzades per l’alumne durant els quatre cursos de grau, tant en el marc del
PAT, com pel que fa a les activitats realitzades en el marc del pla d’avaluació de competències
(PAC), serviran al tutor per avaluar el procés d’assoliment de les competències bàsiques. La
qualificació dels estudiants es realitzarà en el tram final de la seva formació a la FC, tal i com
està descrit a la “Guia per als tutors del Pla d’acció tutorial de la Facultat de Ciències” que es
troba disponible a la intranet de la FC.
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Art. 7. Reconeixement de la participació del professorat de la FC en el Pla d’acció tutorial.
L’activitat docent requerida pels tutors del PAT es reconeixerà amb crèdits docents, que
s’assignaran als tutors en funció de la disponibilitat del pla docent de cada curs acadèmic.
A més, segons l’acord de la Comissió de Govern del 15/03/2016 “Acord pel reconeixement de
la participació del professorat de la Facultat de Ciències en el PAT i PAC en l’avaluació de la
docència del professorat(Avaluació dels trams autonòmics de docència)”, els professors que
participin en el PAT com a tutors, rebran una sèrie de punts en l’apartat 2.4 de la dimensió 2
de l’avaluació de l’activitat docent del professorat, amb els següents criteris:
‐
‐
‐
‐

20 punt al professorat que hagi participat com a tutor del PAT durant els 5 cursos que
són objecte d’avaluació.
15punts al professorat que hagi participat com a tutor del PAT durant 3 o 4 cursos.
10 punts al professorat que hagi participat com a tutor del PAT durant 2 cursos.
5 punts al professorat que hagi participat com a tutor del PAT durant 1 curs.

Disposició final: Aquesta normativa entrarà en vigor el curs 18‐19.

