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Context 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) pels estudis de grau de l’Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Girona és el marc on es recullen totes les accions d’acompanyament i 
tutorització de l’estudiantat durant la seva trajectòria al centre docent. La finalitat 
principal d’aquest PAT és facilitar les eines i ajuda necessària per assolir amb èxit les fites 
acadèmiques, personals i professionals que planteja el pas per la Universitat. 

El Pla d'Acció Tutorial és un document viu. L'any 2013 l'EPS va posar en marxa el primer 
PAT que es revisà l'any 2017. De l'experiència recollida al llarg d'aquests anys i de l’anàlisi 
de la seva evolució neix aquesta nova versió del PAT. 
 
 

Objectius del Pla d’Acció Tutorial per als estudis de grau 
a l’EPS 

L’acció tutorial s’entén com una funció d’atenció, orientació i assessorament a 
l’estudiantat universitari, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el 
col·lectiu, i d’acord amb el suport específic que requereix davant els estudis que ha escollit 
cursar. 

A l’EPS, aquestes funcions es concreten en un conjunt d’accions específiques, conegudes 
com a Pla d’Acció Tutorial (PAT) que responen als objectius següents: 

• Facilitar a l’estudiantat de nova incorporació la seva adaptació al nou entorn 
universitari informant-lo sobre els serveis i activitats que s’ofereixen en el seu 
centre docent. 

• Fomentar la participació de l’estudiantat en activitats que suposin una millora en 
la seva formació. 

• Orientar-lo en les seves decisions acadèmiques, motivar-lo i ajudar-lo en els 
problemes derivats de l’estudi. 

• Ajudar a aprendre a planificar la feina i a organitzar-se el temps.  

• Disminuir l’abandonament i millorar el rendiment acadèmic. 

• Atendre de forma personalitzada a cada individu en funció de les seves necessitats. 

• Informar i orientar l’estudiantat sobre les possibilitats de futur tant en la vessant 
acadèmica com en la professional. 

El Pla d’Acció Tutorial dissenyat a l’Escola Politècnica Superior (EPS) vol garantir que els 
i les alumnes disposin de tota la informació, assessorament i recolzament necessaris per 
al bon desenvolupament dels seus estudis.  
 



 
 
 

                          PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
 

 
4 

Agents que intervenen en el Pla d’Acció Tutorial 

- Responsable del PAT: el sotsdirector o sotsdirectora d’Estudiants i Relacions 
amb Secundària assumeix la tasca de responsable del PAT. 

- El coordinador o coordinadora d’estudis: assumeix la tasca de tutor o tutora, 
orientant i ajudant a l’estudiantat en la realitat de l’àmbit d’estudi i en la seva 
progressió acadèmica. 

- El mentor o mentora: estudiant de cursos superiors al qual els alumnes de 
primer curs es poden dirigir per tal de ser aconsellats sobre diferents aspectes 
relatius als estudis o l'activitat universitària en general. Representen la figura d'algú 
que es preocupa per la integració dels alumnes que arriben per primer cop a l'EPS. 

- El sotsdirector o sotsdirectora de Relacions Exteriors i Empresa: 
responsable de la benvinguda a l’estudiantat que procedeix de mobilitat 
internacional així com del programa d’orientació professional. 

- El delegat o delegada de curs: estudiant escollit entre tots els companys o 
companyes d’un curs que actua com a representant d’aquests i assumeix tasques de 
comunicació entre estudiantat i coordinació d’estudis i equip directiu. 

 

Estructura del Pla d’Acció Tutorial per als estudis de 
grau a l’EPS 

El Pla d’Acció Tutorial pels estudis de grau de l’EPS s’estructura en dos grans blocs: el de 
contingut acadèmic i el de contingut formatiu. Per cadascun d’aquests blocs hi ha 
definides unes accions per tal d’assolir els objectius del PAT (Figura 1). 

 
Figura 1: Accions del Pla d'Acció Tutorial 
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Com es pot veure a la Figura 1, les accions abasten tota l’estada de l’estudiantat a l’Escola, 
des d’accions específiques en el moment en què arriben a l’Escola fins a preparar-los per 
a la inserció laboral. 

A continuació es detallen les accions en cadascun d’aquests blocs. 

 
BLOC DE CONTINGUT ACADÈMIC 
 

 
Aquest bloc conté totes aquelles accions que fan referència al suport 
en l’adaptació i progressió acadèmica de l’estudiantat, des de la seva 
entrada a la universitat fins a la seva graduació. 

 
 

Accions d’acollida, informació i assessorament 

Faciliten a l’estudiantat de nou accés la seva incorporació i adaptació a l’entorn 
universitari i acompanyen la seva integració en la dinàmica de funcionament de l’Escola 
Politècnica Superior. Conformen aquestes accions d’acollida la setmana d’orientació, els 
cursos bàsics i la figura dels mentors o mentores. 
 
 Setmana d’orientació 

La setmana d’orientació té lloc una setmana abans de l’inici del curs. Aquesta acció 
engloba un conjunt d’activitats organitzades en horari de tarda on els estudiants s’agrupen 
per titulacions i permeten fer els primers contactes amb l’entorn físic del campus, conèixer 
l’Escola Politènica Superior, el Campus Montilivi i les peculiaritats de cada estudi. 

Entre les activitats hi trobem: 

- Sessió de benvinguda a càrrec del  director o directora de l’EPS 
- Presentació dels graus a càrrec del coordinador o coordinadora d’estudis: 

organització del calendari i horaris i informació específica del grau 
- Presentació dels mentors o mentores 
- Visita al Campus Montilivi: Biblioteca, aulari comú, etc. 
- Visita als espais de l’EPS: edificis, aules i laboratoris 

 
La valoració d’aquesta activitat es realitza a partir del nombre d’estudiants que hi han 
participat i d’un qüestionari de satisfacció per part dels i de les participants. L’estudiantat 
mentor que fa suport durant aquesta setmana d’orientació també en fa una valoració. 
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Tota la informació que es presenta durant la setmana d’orientació es posa a disposició 
pública perquè aquells alumnes que es matriculin després de la celebració de la setmana 
d’orientació puguin consultar-la. 
 
 Els Cursos Bàsics 

L’estudiantat que accedeix per primer cop als estudis de grau de l’Escola Politècnica 
Superior pot presentar mancances importants en la base de coneixement, segons la 
formació prèvia que ha rebut. Aquestes mancances sovint dificulten enormement el 
seguiment i l’assoliment d’algunes de les assignatures fonamentals de primer curs del 
grau. Per tal de corregir algunes d’aquestes necessitats l’EPS ofereix la possibilitat de 
seguir els Cursos Bàsics als quals l’estudiantat hi pot accedir una vegada matriculat.  

Les assignatures que s’ofereixen en aquests cursos bàsics són: Física, Matemàtiques, 
Química i Dibuix. El seguiment es fa en dues etapes diferents: 

• Al Juliol, un cop l’estudiant s’ha matriculat, es posa a la seva disposició l’accés als 
cursos que contindran un material de reforç basat en l’autoaprenentatge. Així, 
durant l’estiu, es poden realitzar exercicis d’autocorrecció. L’accés a aquests cursos 
es realitza a través de “La Meva UdG”, a l’apartat “Els meus cursos” i a través de 
l’entorn Moodle. 

• Al setembre, i prèviament a l’inici del curs acadèmic, tenen lloc les classes 
presencials intensives associades a aquests cursos bàsics on el professorat que les 
imparteix incideix en aquells continguts considerats clau. Cada curs bàsic consta 
de 10 hores de classes presencials abans de l'inici del curs.  

La valoració del funcionament dels cursos bàsics es realitza a partir d’un qüestionari de 
satisfacció per part de l’estudiantat que hi ha participat i de la valoració que en fa el 
professorat responsable de cadascun dels cursos oferts. 
 
 Programa de Mentories EPS 

Aquest programa es materialitza en la figura del mentor o mentora, com a estudiant de 
cursos superiors, al qual l’estudiantat de nova entrada s’hi pot dirigir per rebre consells 
sobre diferents aspectes relatius als estudis o l'activitat universitària en general. 
Representen la figura d'algú que es preocupa per la integració del nou estudiantat a l'EPS.  

Així, durant un curs acadèmic, generalment entre els mesos de juliol a maig, el mentor o 
mentora es converteix en l’acompanyant expert dels alumnes que arriben per primer cop 
a l'EPS, ajudant-los a adequar les seves expectatives i estratègies a la realitat de l’àmbit de 
l’estudi. 

Les funcions de l’estudiant mentor o mentora es poden agrupar en tres àmbits: informatiu, 
d’orientació i seguiment i d’avaluació. 
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Informatiu: 

- Informar sobre els diferents serveis i activitats que oferta el centre i la universitat. 

- Facilitar la informació necessària per a un millor aprofitament dels recursos 
disponibles a la universitat, de manera molt especial en referència al 
seguiment dels Cursos Bàsics 

 
Orientació i seguiment: 

- Fer el seguiment del procés d’adaptació i integració acadèmica de l’estudiantat de 
primer curs. 

- Identificar les dificultats que es troba en els estudis i analitzar possibles solucions. 

- Facilitar el desenvolupament d’habilitats i estratègies d’aprenentatge. 

- Assessorar l’estudiantat en les seves decisions a nivell formatiu. 

- Ajudar a planificar-se les tasques i a gestionar-se el temps. 

- Identificar i promoure el bon ús dels instruments més adequats per a l’estudi 
(TICs). 

- Estimular el desenvolupament de competències per una millor autonomia. 
 
Coordinació i avaluació: 

- Coordinar-se amb el tutor o tutora del programa de mentories EPS (Sotsdirecció 
d’Estudiants i Relacions amb Secundària) 

- Avaluar els resultats obtinguts per part de l’estudiantat mentoritzat tan a nivell 
quantitatiu com qualitatiu. 

La comunicació entre el mentor o mentora i l’estudiantat es fa a través d’un correu 
electrònic institucional propi per a cadascun dels mentors dels diferents graus que 
s’imparteixen a l’EPS. El format d’aquest correu és el següent: mentor.xxx@eps.udg.edu 
on xxx són les sigles corresponents a cadascun dels graus. En qualsevol cas, el mentor o 
mentora pot definir els mecanismes més adients per la seva comunicació amb l’estudiantat 
que mentoritza (correu electrònic, trobades periòdiques, preguntes curtes al passadís, ...) 

És important remarcar que el mentor o mentora no substitueix el tutor o tutora davant de 
l’estudiantat de primer, que ha de continuar tenint de referent el seu tutor o tutora, que 
en el PAT de l’EPS correspon al coordinador o coordinadora de l’estudi. La participació 
com a mentor o mentora en aquest programa té un reconeixement acadèmic aprovat per 
la Comissió de Govern de l’EPS. 

A l’EPS, la coordinació dels mentors i mentores l’assumeix la Sotsdirecció d’Estudiants i 
Relacions amb Secundària i realitza les següents tasques: 

mailto:mentor.xxx@eps.udg.edu
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- Assessora l’estudiantat mentor en el desenvolupament de la seva funció, 
proporcionant els recursos necessaris. Fa un seguiment periòdic de la tasca que 
desenvolupen els mentors i mentores, a través de reunions periòdiques. 

- Vetlla pel bon funcionament de la tasques del mentor o mentora i està a la seva 
disposició per resoldre dubtes o situacions complexes. 

- Abans de finalitzar el curs acadèmic es reuneixen els mentors i les mentores per fer 
una valoració global del funcionament del programa així com les accions de millora 
que es poden introduir de cares al proper curs acadèmic. 
 

 Acollida i orientació estudiants de mobilitat d’altres universitats 

A principis de cada semestre del curs acadèmic, el sotsdirector o sotsdirectora de 
Relacions Exteriors i Empresa amb el suport del tècnic o tècnica de mobilitat de la 
secretaria acadèmica realitza un sessió de benvinguda per als estudiants de mobilitat 
“incoming” que procedeixen d’altres universitats en programes específics d’intercanvi. En 
aquesta sessió de benvinguda s’explica l’Escola Politècnica Superior, el Campus Montilivi 
i se’ls assessora en temes tan  acadèmics com administratius. Aquesta sessió de 
benvinguda complementa les accions d’acollida que realitza l’Oficina Internacional (OI) 
de la UdG. 
 
 
Accions d’orientació acadèmica 

Com es pot veure a la Figura 1, les accions d’orientació acadèmica es realitzen durant tota 
l’estada de l’estudiantat a l’Escola.  

El coordinador o coordinadora de l’estudi, en l’acció tutorial de l’estudiantat de l’Escola 
Politècnica Superior, té un rol central i assumeix la tasca de tutor, orientant i ajudant a 
l’alumne en la realitat de l’àmbit d’estudi i en la seva progressió acadèmica. També 
fomenta la participació dels estudiants en activitats que suposin una millora en la seva 
formació així com l’orientació d’aquests en les seves decisions acadèmiques.  

El coordinador o coordinadora d'estudis manté un contacte constant tant amb els delegats 
de cada curs com amb l’estudiantat que fa de mentor o mentora del grau, per resoldre 
qualsevol incidència o problemàtica relatives a l'activitat docent que pugui sorgir durant 
el curs.  

Aquelles incidències detectades per part de l’estudiantat i per part del professorat són 
comunicades al coordinador o coordinadora de l’estudi, que és qui pren les mesures que 
considera més adients per intentar resoldre-les.  

El coordinador o coordinadora disposa d’un compte de correu institucional: 
coordinador.xxx@eps.udg.edu (on xxx es refereix a l’acrònim de l’estudi, p. ex. gate, 

mailto:coordinador.xxx@eps.udg.edu
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gem...) que li permet dirigir-se de forma personalitzada a tot l’estudiantat del grau o a 
grups d’estudiants matriculats d’un curs concret per tal de difondre informació. S’han 
habilitat llistes de distribució de correus electrònics per estudis i cursos. 

Per tutories personals, l’estudiantat té un contacte directe amb el coordinador o 
coordinadora a través de l’esmentada adreça. Alhora hi ha habilitat un sistema via web de 
gestió de les preguntes, suggeriments i queixes, accessible des de les pàgines d’informació 
dels estudis. 

El sotsdirectora o sotsdirectora d’Estudiants i Relacions amb Secundària manté reunions 
periòdiques amb els delegats de tots els estudis de grau que s’imparteixen a l’Escola 
Politècnica Superior per tractar qüestions relacionades amb la docència, detecció de 
necessitats específiques en relació als espais, serveis...  

Prèviament a la reunió s’envia un qüestionari als delegats o delegades de curs per conèixer 
la seva opinió sobre diferents temes relacionats amb els estudis que s’imparteixen a l’EPS 
el qual conté una pregunta oberta per tal de que es puguin proposar temes específics que 
els interessi tractar durant la reunió. 
 
 
Accions específiques a l’etapa final del grau 

Faciliten a l’estudiantat dels darrers cursos l’orientació professional i l’elecció del seu 
treball final de grau. 
 

 Pràctiques externes en Empreses o Institucions 

Dins de les accions formatives dutes a terme pel centre s’hi poden incloure les relacionades 
amb la realització de pràctiques externes en empreses o institucions, emmarcades també 
en el procés per a la gestió de pràctiques acadèmiques externes del SGIQ de la UdG. 
Aquestes pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars; en aquest darrer cas la seva 
realització no queda reflectida en l’expedient de l’estudiantat però sí en el corresponent 
Suplement Europeu al Títol.  

L’objectiu d’aquesta acció formativa és apropar l’estudiantat a la realitat de l’àmbit 
professional i desenvolupar i complementar competències d’acord al corresponent pla 
d’estudis. D’aquesta forma, s’afavoreix la futura incorporació en el mercat laboral 
desenvolupant tasques en concordança amb la seva formació i de les quals l’estudiantat ja 
en té una certa experiència.  

Aquestes pràctiques són optatives per als i les estudiants de l’EPS i es poden realitzar en 
qualsevol empresa o entitat prèviament registrada en la plataforma en línia de les Estades 
a l’Entorn Laboral (EEL). En el cas de les pràctiques curriculars, les ofertes de les empreses 
passen una validació per part del professorat tutor abans de ser publicades a la plataforma 

https://apps.udg.edu/prem/
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que les gestiona. Cada pràctica curricular té un tutor o tutora acadèmic que complementa 
la funció del tutor o tutora de l’empresa.  
 
Un cop per semestre, el sotsdirector o sotsdirectora de Relacions Exteriors i Empresa 
conjuntament amb el tècnic o tècnica de pràctiques programen una reunió de promoció 
d’aquestes pràctiques curriculars. En aquestes sessions s’explica el procediment i la 
plataforma que gestiona l’oferta i la inscripció i adjudicació de les pràctiques. S’alterna la 
programació de sessions generals obertes a tot l’estudiantat juntament amb sessions més 
específiques per grau. En tots els casos l’estudiantat objectiu és que el que està cursant 
tercer de grau.  
 

 Treball Final de Grau 

Per als estudiants dels darrers cursos, els coordinadors o coordinadores realitzen reunions 
específiques per resoldre qüestions relacionades amb el desenvolupament, realització i 
tràmits acadèmics del treball final de grau (TFG). 

Un cop iniciat el TFG, cada estudiant és tutoritzat per un professor o professora que resol 
els dubtes i acompanya en l’elaboració d’aquest treball. 
 
 
BLOC DE CONTINGUT FORMATIU 
 

 
Aquest bloc conté totes aquelles accions que fan referència als 
aspectes formatius diferents dels estrictament acadèmics que formen 
part del PAT pels estudiants de grau. 
 
 
 

 
Accions d’orientació professional i formació continuada 
 
Són totes aquelles accions que es duen a terme a l’EPS que fomenten el desenvolupament 
professional inicial de l’alumnat en el marc dels seus estudis, contribueixen a l’orientació 
professional, faciliten la seva inserció en el mercat laboral i donen valor a la formació 
contínua. 
 

 Millora el teu currículum 

Millora el teu currículum és una activitat adreçada als estudiants dels darrers cursos que 
es basa en analitzar, millorar i reorganitzar el propi currículum vitae (CV) tant en aspectes 
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de format com de contingut, amb la supervisió d’un mentor o mentora sènior provinent 
del món laboral.  

Aquesta activitat permet analitzar les fortaleses i les mancances dels CV dels i de les 
participants, per destacar les habilitats de l’estudiantat i adreçar les accions per millorar 
els punts febles detectats.  

La darrera sessió d’aquesta activitat planteja una acció coordinada amb la secció de 
Mobilitat Internacional i Empresa de la pròpia EPS, amb l’Oficina Universitat Empresa 
(OUE) de la UdG promocionant l’Escola de Competències entre d’altres, i amb la Unitat 
de Compromís Social (UCS) per promoure el voluntariat i la cooperació. 
 

 Fòrum Industrial 

El Fòrum Industrial és un esdeveniment que se celebra cada any amb l’objectiu d’apropar 
el món laboral als estudiants, promocionant el contacte empresa-estudiant. És 
equiparable a una fira d’ocupació. Compta amb la participació d’empreses, grups de 
recerca, col·legis professionals i altres entitats. Aquesta és una iniciativa que permet unir 
estudiants i empreses en un espai únic. El fort vincle de l’EPS amb el teixit empresarial es 
materialitza en el seu Patronat, format actualment per més de 120 empreses i institucions.  
El Fòrum Industrial està organitzat per l’Associació d’Estudiants d’Industrials (AEdI) amb 
el suport de l’EPS i del Patronat Politècnica. 
 

 Jornades d’Orientació Laboral 

Les Jornades d’Orientació Laboral es desenvolupen en el marc del Fòrum Industrial i 
s’organitzen per àmbits: àmbit informàtic, àmbit industrial, àmbit agroalimentari i àmbit 
d’arquitectura i edificació. 

Són presentacions d’unes 4 o 5 empreses que expliquen a l’estudiantat de l’EPS els plans 
de carrera que ofereixen dins la seva organització i mostren què és el que busquen en 
actitud i aptitud en els futurs treballadors. Com a futurs enginyers o enginyeres, tecnòlegs 
o tecnòlogues, arquitectes es poden fer una idea de què representa el món professional i 
com s’hi han d’anar adaptant.  

Aquestes jornades s’organitzen conjuntament amb el Patronat Politècnica. 
 

 Sessió informativa màsters EPS per estudiants de grau EPS 

Abans de l’inici del període de matriculació dels màsters, els coordinadors d’aquests 
estudis organitzen sessions informatives de l’estudi de màster i els coordinadors dels 
estudis de graus afins en fan difusió entre els estudiants de darrers cursos. 
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Per tal d’avaluar l’impacte d’aquesta acció, s’analitza els assistents a les sessions 
informatives i el nombre de matriculacions en el següent curs per estudi de procedència. 
 

Accions de cooperació i voluntariat 

La Unitat de Compromís Social de la UdG fomenta la participació de l’estudiantat en les 
activitats de cooperació internacional i voluntariat, contribuint a la seva formació com a 
ciutadans actius i socialment responsables. En aquestes sessions informatives, adreçades 
especialment a alumnes de 1er, 2n i 3r curs, es difonen les activitats coordinades com ara 
cursos de formació i les diferents organitzacions relacionades amb la cooperació i el 
voluntariat. També s’incideix en la possibilitat de reconeixement acadèmic d’aquestes 
activitats. 
 
 
Accions de mobilitat Internacional 

El sotsdirector o sotsdirectora de Relacions Exteriors i Empresa fa difusió dels programes 
de mobilitat internacional i nacional tant de curta com de llarga durada al llarg del primer 
semestre, ja que les convocatòries de mobilitat s’obren habitualment el mes de desembre 
i es mantenen obertes durant el gener, coincidint amb l’època d’exàmens. Per aquest 
motiu es programa una reunió general durant el mes d’octubre perquè es comencin a 
plantejar les opcions de mobilitat si s’escau. Quan s’acosta l’obertura de la convocatòria es 
programen més reunions, normalment dues, totalment complementàries a les que duu a 
terme l’Oficina Internacional de la UdG.  

Quan les places de mobilitat han estat atorgades, al voltant del mes d’abril, es programa 
una reunió amb els estudiants que han obtingut una plaça de mobilitat per poder explicar 
el procediment de la documentació que s’ha de preparar per marxar: acord d’estudis, 
assegurança, etc. 

En totes les reunions de difusió de mobilitat que es plantegen, s’aprofita per poder 
recordar el marc general que recull i engloba la majoria de les accions que tenen un 
component internacional: el Reconeixement d’Estudiant amb Competència Internacional 
(RECI, https://www.udg.edu/ca/eps/mobilitat-a-leps/estudiar-fora/reconeixement-
destudiants-amb-competencia-internacional).  

En aquestes sessions de difusió s’expliquen els supòsits susceptibles de ser considerats  
per aconseguir aquest reconeixement i també s’expliquen els procediments que parteixen 
sempre de la petició individual de l’estudiant.  
 
 
 
 

https://www.udg.edu/ca/eps/mobilitat-a-leps/estudiar-fora/reconeixement-destudiants-amb-competencia-internacional
https://www.udg.edu/ca/eps/mobilitat-a-leps/estudiar-fora/reconeixement-destudiants-amb-competencia-internacional
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Serveis que ofereix la UdG per l’atenció a l’estudiantat 
 
A part de les accions recollides en aquest PAT, la Universitat de Girona posa a disposició 
de l’estudiantat tota una sèrie de serveis que els informen i els guien en diversos aspectes 
durant la seva estada a la UdG. La relació d’aquests serveis generals i el seu enllaç 
corresponent és la següent:  
 

• Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants 
• Allotjament universitari 
• Associacions 
• Atenció psicològica 
• Biblioteca 
• Borsa de treball per a estudiants i titulats 
• Consell d'Estudiants 
• Cooperació universitària per al desenvolupament 
• Formació per a més grans de 50 anys 
• Igualtat de gènere 
• Inclusió (suport a persones amb discapacitat) 
• Mobilitat i intercanvi 
• Promoció de la salut 
• Servei d'Esports 
• Servei de Llengües Modernes 
• Sostenibilitat 
• Voluntariat 

https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-Universitaris/Punt-dinformacio
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Allotjament
https://www.udg.edu/ca/viu/participacio/associacions
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Atencio-psicologica
https://www.udg.edu/ca/estructura/serveis/servei?ID=81
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Borsa-de-Treball
https://www.udg.edu/ca/viu/Participacio/Consell-destudiants
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Cooperacio
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Formacio-50
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Inclusio
https://www.udg.edu/ca/internacional
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Promocio-salut
https://www.udg.edu/ca/estructura/serveis/servei?ID=89
https://www.udg.edu/ca/viu/Llengues
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Voluntariat

	Índex
	Context..........................................................................................................................       3
	Els cursos bàsics
	Programa de mentories EPS
	Acollida i orientació estudiants de mobilitat
	Accions d’orientació acadèmica.........................................................................      8
	Accions específiques a l’etapa final del grau......................................................      9
	Pràctiques externes en empreses o institucions
	Bloc de contingut formatiu.......................................................................................     10
	Accions d’orientació professional i formació continuada.................................     10
	Millora el teu currículum
	Fòrum Industrial
	Jornades d’orientació laboral
	Difusió màsters EPS
	Accions de cooperació i voluntariat...................................................................      12
	Accions de mobilitat internacional....................................................................      12
	Serveis que ofereix la UdG per l’atenció a l’estudiantat...............................................      13
	Context
	Objectius del Pla d’Acció Tutorial per als estudis de grau a l’EPS
	Agents que intervenen en el Pla d’Acció Tutorial
	Estructura del Pla d’Acció Tutorial per als estudis de grau a l’EPS
	Accions d’acollida, informació i assessorament
	Accions d’orientació acadèmica
	Accions específiques a l’etapa final del grau
	Accions d’orientació professional i formació continuada
	Accions de cooperació i voluntariat
	Accions de mobilitat Internacional

	Serveis que ofereix la UdG per l’atenció a l’estudiantat

