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El Pla d’Acció Tutorial (PAT) es va iniciar el curs 2012-13 com un conjunt d’actuacions amb
l’objectiu principal d’orientar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge i millorar les seves
habilitats en algunes competències generals. A l’annex 1 es pot consultar l’informe del
desplegament del PAT on s’expliquen els canvis introduïts des del curs 2012-13 ençà.
L’any 2016, com a resultat del procés intern d’acreditació dels Graus de la Facultat es va
establir com a objectiu de millora revisar l’actual PAT. Aquest document, pretén consolidar i
ampliar el PAT per a tots els estudiants que han accedit als estudis de Grau de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials des del curs 2016-17.

Què és el Pla d’Acció Tutorial?
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) consisteix en un conjunt d’actuacions que pretenen orientar els
estudiants en el seu procés d’aprenentatge a fi d’assolir tres objectius:
1.- Assegurar l’assoliment de les competències generals.
2.- Prevenir l’abandonament a primer curs.
3.- Fomentar que l’estudiant autoreguli el seu propi procés d’aprenentatge.
Per això, es plantegen actuacions en dos blocs: la primera, específica per als estudiants de
primer curs i, la segona, per als estudiants de segon a quart curs del grau.

Quines activitats s’inclouen en el PAT?
A primer curs:
Seguiment, a finals d’octubre, de l’evolució de l’estudiant mitjançant una enquesta
d’autoavaluació (a través d’un qüestionari on-line) sobre el nivell inicial d’algunes
competències generals, nivell d’esforç i dedicació a l’estudi.
A final de curs, l’estudiant redactarà un informe valorant el seu rendiment acadèmic.
Activitats realitzades en el context d’assignatures per tal de reforçar les competències
de caire transversal:
• Matemàtiques: A fi de millorar el rendiment acadèmic i homogeneïtzar el nivell
inicial dels estudiants, s’imparteixen hores de classe addicionals en grups reduïts,
d’eines fonamentals per a la matemàtica.

•

•

Instruments d’economia aplicada: Exercicis de recerca i anàlisi de dades, alguns en
col·laboració amb la Biblioteca, realitzats en cinc classes pràctiques addicionals en
grups reduïts a les aules informàtiques.
Es vincula a la competència general: “Seleccionar i sistematitzar la informació de
manera eficient, en funció dels objectius que s’han proposat”.
Història econòmica: Es plantegen als estudiants exercicis d’expressió escrita, en els
que s’exercita i avalua la capacitat d’argumentació, l’ús del lèxic, la sintaxi i
l’ortografia. Es realitzen en cinc classes pràctiques addicionals en grups reduïts.
Es vincula a la competència general: “Comunicar arguments de forma correcta,
oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès”.

De segon a quart curs:
A segon curs, a les assignatures:
• Estadística i Economia internacional dels graus d’ADE, Economia i tots els dobles
graus que incloguin alguna d’aquestes titulacions, i
• Estadística i Economia espanyola i mundial al grau de CIF,
els estudiants treballaran les competències relacionades amb l’anàlisi de dades i
l’expressió escrita necessària per a l’elaboració d’un informe econòmic, realitzant a
cada assignatura una activitat avaluativa o un treball que els professors aniran seguint
en cinc classes addicionals en grups reduïts. A final de curs els professors d’aquestes
assignatures emetran un informe per a cada estudiant valorant qualitativament
l’evolució de l’aprenentatge de les competències treballades.
A tercer curs, es programarà una jornada d’orientació a l’optativitat i la mobilitat
universitària (Erasmus, Sicue, Prometeu,...)
A quart curs, es programarà una sessió de formació per l’elaboració del TFG.
Assistència a tres Jornades o cinc Conferències reconegudes per la facultat.
Els professors encarregats de les diferents activitats del PAT faran el seguiment de la
participació dels estudiants.
A què dóna dret el correcte seguiment del PAT?
Els estudiants que portin a terme el conjunt de les activitats del PAT de primer curs, superant
positivament l’avaluació de les competències, tindran dret a 3 crèdits de reconeixement
acadèmic.
Els estudiants que portin a terme el conjunt d’activitats del PAT de segon a quart curs,
superant positivament l’avaluació de les competències, tindran dret a 3 crèdits de
reconeixement acadèmic.
Els estudiants, quan finalitzin els seus estudis de grau, podran sol·licitar a Secretaria Acadèmica
el reconeixement de crèdits per a què consti a l’expedient.
Així mateix, atès l’interès curricular d’aquestes activitats, se’ls hi farà constar als estudiants en
el Suplement Europeu al Títol.

