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CONVOCATÒRIA DEL DEGANAT DE LA FACULTAT DE DRET 
PER SELECCIONAR ELS ESTUDIANTS DE GRAU MENTORS 
DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL I MENTORIA (PATuM) DEL CURS 
ACADÈMIC 2022-2023 
 

 
La Facultat de Dret disposa d’un Pla d’Acció Tutorial i Mentoria (PATuM) destinat 
als estudiants nous de primer curs dels tres estudis de grau que s’hi imparteixen. 
El pla estableix que els estudiants de tercer i quart curs dels graus esmentats 
puguin ser mentors dels estudiants de primer. 
 
A fi de dur a terme el PATuM durant aquest curs, es convoca el procés de 
selecció dels estudiants mentors, que es regirà per les bases següents: 
 
 

Bases de la convocatòria 
 

1. Objecte  
 
1.1 Selecció d’estudiants per a la mentoria dels estudiants de primer (que han 
iniciat els estudis de grau el curs 2022-2023).  
 
1.2 A cada mentor se li assignaran, per ordre alfabètic, estudiants matriculats en 
el seu mateix estudi de grau.  
 
2. Període i reconeixement de crèdits 
 

2.1 El període en què s’han d’executar les activitats de Mentoria és del 18 
d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023. 
 
2.2 Una vegada acabat el període, els estudiants mentors tindran dret al 
reconeixement acadèmic de 3 crèdits. 
 
2.3 Per rebre el reconeixement serà imprescindible lliurar al Deganat la 
documentació requerida a les bases 8 i 9, i no haver estat informats negativament 
per la coordinació de l’estudi per incompliment de les tasques encomanades. 
 
2.4 No es reconeixeran els crèdits si no es lliuren els treballs dintre del termini 
establert, o bé per l’incompliment de les bases de la convocatòria. 
 
3. Destinataris 
 

3.1 Podran optar a ser estudiants mentors els alumnes que estiguin matriculats 
en un dels estudis de grau que organitza i imparteix la Facultat de Dret i que 
hagin superat un mínim de 116 crèdits.   
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3.2 Als efectes del que preveu l’apartat anterior, serà suficient que l’alumne 
compleixi amb aquest requisit a l’inici del període d’execució de les activitats 
d’acord amb la base 2.1. 
 

4. Inscripcions 
 
4.1 Les inscripcions s’han de formalitzar a l’aplicatiu de 
https://apps.udg.edu/MAU/fd/Client/Oferta de la Universitat de Girona.  
 
4.2 El termini d’inscripció per ser estudiant mentor serà del 14 de setembre al 26 
de setembre de 2022. 
 
5. Avaluació i selecció 
 
5.1 Per a cada estudi de grau, els criteris i mecanismes d’avaluació i de selecció 
de les sol·licituds són els que s’indiquen: 
 

a) La nota de l’expedient acadèmic.  

 

b) Si es creu necessari, es convocarà els candidats mentors a una 
entrevista.  

 
Per a cada estudi, els adjudicataris seran els estudiants que obtinguin les 
puntuacions més altes d’acord amb els criteris assenyalats als apartats a) i b). 
 
5.2 La selecció i l’avaluació de les sol·licituds correspon a una Comissió formada 
per la vicedegana acadèmica i els coordinadors dels estudis, que elevarà la 
proposta d’admesos i exclosos al degà. 
 
Per tal d’atendre les eventuals vacants, elaborarà també una llista, per ordre de 
puntuació, dels alumnes que no hagin estat seleccionats.  
 
6. Resolució 
  
6.1 El dia 30 de setembre de 2022 es publicarà al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la Universitat de Girona la llista provisional d’inscripcions admeses 
i excloses, amb indicació del motiu d’exclusió, i es concedirà un termini de 10 
dies hàbils per tal que esmenin la falta, presentin la documentació requerida o 
formulin les al·legacions que es considerin oportunes; s’advertirà a les persones 
interessades que, en cas que no esmenin la seva inscripció o no presentin la 
documentació requerida, se les tindrà per desistides, tal com disposa l’article 68 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

https://apps.udg.edu/MAU/fd/Client/Oferta
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Finalitzat aquest període, es farà pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica 
de la Universitat de Girona la llista definitiva d’inscripcions admeses i excloses. 
 

La inscripció implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 

7. Notificació i comunicació d’actes 
 
7.1 La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques a la Seu 

electrònica de la Universitat de Girona.  

A efectes informatius, la resolució de la convocatòria es pot comunicar als 

beneficiaris a través de l’adreça de correu electrònic que hagin facilitat en la seva 

sol·licitud.  

En cas de discrepància entre el que consti a la seu electrònica i a l’espai 

web/correu electrònic, preval el que consti a la seu electrònica. 

7.2 Feta la publicitat referida a l’apartat anterior, es tindran per notificades les 
persones interessades d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015. 
 
8. Acceptació de la col·laboració 
 
8.1 La condició d’estudiant mentor s’obté quan s’accepta la participació en el 
programa, d’acord amb aquesta convocatòria. 
 
8.2 L’acceptació es formalitzarà mitjançant un document, signat pel beneficiari, 
en el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions explicitades en 
aquestes bases.  
 
8.3 Els beneficiaris que no hagin presentat el document d’acceptació abans del 
dia 31 d’octubre de 2022 s’entendrà que hi renuncien.  
 
9. Obligacions del beneficiari 
 
9.1 El beneficiari s’obliga a: 
 
a) Complir les condicions d’aquestes bases. 
 
b) Realitzar les activitats que fonamenten la concessió del reconeixement de 
crèdits i acreditar-ho davant dels òrgans competents. En concret haurà de: 
 

1. Assistir a les sessions de formació i seguiment amb la coordinació de cada 
estudi o del PATuM. 
 

2. Entrevistar-se un mínim de tres vegades al llarg del curs amb cadascun 
dels estudiants de primer curs assignats. Es preveu que cada estudiant 
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mentor tutoritzi un grup d’estudiants de nou accés i que cada entrevista 
tingui una durada d’una hora aproximadament. 
 

3. Fomentar la participació dels estudiants de primer curs en processos 
d’acreditació, d’autoavaluació de les competències transversals (ACT), o 
altres que es determinin. 
 

4. Atendre les peticions de tutories puntuals dels estudiants assignats. 
 

5. Presentar un informe final de cada estudiant tutoritzat, com a molt tard, el 
31 de maig de 2023. Aquest informe pot ser que s’hagi de lliurar 
telemàticament. 
 

6. Vetllar perquè els estudiants que mentoritzen omplin les enquestes de 
valoració del PATuM.  
 

7. Presentar una memòria com a molt tard el 31 de maig de 2023, en la qual 
expliqui les entrevistes realitzades, valori el PATuM i faci propostes de 
millora. 
 

8. Emplenar una enquesta de valoració. 
 

9. Fer d’enllaç entre els estudiants i els tutors / la coordinació de l’estudi / la 
coordinació del PATuM. 
 

10. Col·laborar en les tasques que li encomani el tutor / la coordinació de 
l’estudi / la coordinació del PATuM. 

 
c) Sotmetre’s al seguiment del treball descrit en aquestes bases. 
 
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control que els òrgans 
competents de la Universitat de Girona estimin oportunes, d’acord amb la llei. 
 
10. Canvis i incidències 
 
En casos excepcionals i degudament motivats, l’òrgan competent per resoldre la 
convocatòria pot autoritzar, a petició del beneficiari, alguna variació en el pla de 
treball o en el període, segons el cas, així com resoldre qualsevol incidència que 
no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria. 
 
11. Renúncies 
 
El beneficiari que renunciï ho haurà de comunicar mitjançant escrit motivat 
adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria. La renúncia 
comportarà la pèrdua automàtica del reconeixement dels crèdits indicats a la 
base 2.2. 
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12. Responsabilitats 
 
La Universitat de Girona no es fa responsable de l’actuació o omissió del 
beneficiari, ni dels danys i perjudicis que aquest pugui patir durant la realització 
de l’activitat objecte d’aquesta convocatòria, ni tampoc pels que pugui causar a 
tercers. 
 
13. Normativa d’aplicació 
 
En tot el no previst expressament en aquestes bases, serà d’aplicació supletòria 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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