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Què és? 
 
La tutoria acadèmica és un procés de seguiment i orientació durant la vostra vida 
acadèmica que us permet a l'estudiant del suport continuat per part d'un tutor/a, 
per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la vostra vida 
universitària. 
 
Cada estudiant disposa del mateix tutor/a des de que es matricula per primer cop a 
la universitat fins que acaba el grau. 
 
També disposeu d'altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén 
desenvolupar les competències transversals. 

 
 
 

Per a què em pot ser útil? 
 

o Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els 
òrgans en que puc participar com estudiant. 
 

o Orientació en la presa de decisions i aprenentatge d'habilitats i tècniques per a 
millorar el meu rendiment acadèmic, que m'ajudin a la formulació del meu projecte 
acadèmic i professional. 

o Ajudar-me a comprovar l'assoliment de les competències associades a la titulació. 
o Suport i orientació en la incorporació al món laboral 

 
 
 

Com estan organitzades? 
 
Les tutories poden estar organitzades en tres tipus d'activitats: 
 

o grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en 
petit grup fomentant la vostra discussió i participació. 
 

o individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Les 
heu de sol·licitar vosaltres, o bé quan el tutor us convoqui. 

 
o Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor/a us informarà de 

quines són interessants d'assistir. 
 
 

Qui és el meu tutor/a? 
 
El teu tutor/a és un professor/a que imparteix docència a la teva titulació amb 
coneixements en l'ensenyament cursat pels estudiants que tutoritza. 
 
Podeu veure qui és el vostre tutor/a a l’apartat de Tutories de la plana web de la 
FCEP. 

 

http://www.fcep.urv.cat/informacio-academica/tutories/
http://www.fcep.urv.cat/informacio-academica/tutories/
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Comunicació 

 
Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor/a de manera presencial i virtual. 
 

o Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor. 
 

o Virtual: a través de Moodle: espai virtual Tutoria Acadèmica 11xxxx 
 
Aquest espai pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor/a, acordar un dia i hora 
per a la tutoria i disposar d'informació important. Accediràs a aquest espai a través 
de la pàgina: http://moodle.urv.cat 

 
 

Com s’assigna el tutor a cada estudiant? 
 
Els tutors/es s'assignen quan l’estudiant es matricula per primera vegada al grau i 
tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen. 
 
L'assignació de cada tutor/a a cada estudiant és aleatòria entre el col·lectiu de tutors 
i el d’estudiants. 
 
El tutor/a d'un estudiant ho és des que l'estudiant inicia un ensenyament a la FCEP 
fins que el finalitza o canvia de titulació, excepte que el professor/a deixi d'estar 
vinculat a la Facultat. 

 
 
 

En quin moment es recomanable anar a la tutoria? 

Ja que aquest servei és important per a la teva evolució acadèmica, qualsevol 
moment de dubtes és recomanable anar a resoldre'ls; però possiblement en els 
inicis i finals de quatrimestre és més interessant. 

o - A l'inici de curs, especialment si ets estudiant de nou ingrés, per conèixer 
millor la universitat en general i el grau que estàs cursant en particular. 

o - Abans de finalitzar el primer quadrimestre, per tal de fer un seguiment 
de com estàs evolucionant l'alumne a nivell acadèmic i orientar-te en 
aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic. 

o - Inici del segon quadrimestre, per tal de revisar els resultats acadèmics del 
primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon 
quadrimestre. 

o - A finals de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i 
revisar l'itinerari formatiu pel curs següent, si és necessari. 

o - Altres moments al llarg del grau, sempre que l’estudiant tinguis necessitat 
de parlar amb el teu tutor/a. 

 
 

http://moodle.urv.cat/
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Per a què anar a les tutories? 
 
A l'hora de prendre decisions val la pena tenir el màxim d'informació. A més de tenir 
el punt de vista dels companys, es bo tenir el punt de vista acadèmic. 

 
 
 

Com assistir a una tutoria individualitzada? 

Sempre que ho necessitis pots posar-te en contacte amb el teu tutor/a, ja sigui 
personalment o via Moodle, per fixar una sessió. 

De totes maneres, en els moments previstos al Pla d'Acció Tutorial el tutor/a 
contactarà amb tu per concretar una reunió o entrevista.  
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Preguntes freqüents 
 

o Com i quan puc contactar amb el meu tutor/a? Podeu contactar amb el 
vostre tutor preferentment per correu electrònic. El lloc de les entrevistes 
serà principalment el despatx del professor. 
 
 

o Ell prendrà decisions per mi? Evidentment, no. Només us ajudarà a 
enfocar-les (i això, a la pràctica, us pot resultar de molt valor).  

 

o De què puc parlar amb el meu tutor? De tot el que vulgueu relacionat amb 
la vostra activitat com a estudiant de la FCEP, especialment d'allò que més 
us inquieta, així com també de les coses que penseu que no val la pena 
parlar. Naturalment, dels vostres estudis. I principalment dels vostres 
fracassos com a estudiants. La seva feina no és esbroncar-vos si les coses 
no van bé; més aviat és ajudar-vos per tal que no torneu a ensopegar. No us 
talleu! 

 

o Jo tinc molt clar el que vull i puc fer. No necessito tutor/a. Doncs millor. 
Les vostres sessions de tutoria potser seran més breus. O no. A vegades, no 
és el mateix el que creiem que podem fer, que allò que podem fer de debò. 
Mai està de més escoltar el punt de vista d'una altra persona, que té una 
experiència més gran i diferent. 

 

o Si tinc problemes específics en una assignatura he d'anar a parlar-ne 
amb el tutor? Podeu fer-ho si voleu. Però el primer pas (i, normalment, 
l'únic necessari) és parlar abans amb el professor/a d'aquesta assignatura. 
També us podeu adreçar al vostre Responsable d'Ensenyament. Si tot i això, 
continuen els problemes, també podeu parlar amb el tutor/a. 

 

o El tutor també em resoldrà els problemes administratius? No. Per als 
problemes de matrícula, expedient, convocatòries, etc. heu d'adreçar-vos al 
lloc adient: a la Secretaria de l'escola. Ells dominen els tràmits 
administratius, i, si no poden resoldre el vostre problema, us aconsellaran 
el camí adequat. 

 

o I si tinc problemes amb algun professor? Si us creieu tractats injustament 
per algun professor (fins i tot pel vostre propi tutor) podeu adreçar-vos al 
Responsable d'Ensenyament del vostre grau, qui us escoltarà i pot fer de 
mitjancer amb ell. 

http://www.fcep.urv.cat/facultat/organs-govern/
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o Tindré el mateix tutor tota la carrera? Si. Mentre aquest professor/a 
romangui a la Facultat, serà el vostre tutor/a. Haureu tingut molts 
professors/es, amb els quals potser tinguéssiu contactes fugissers, però el 
vostre tutor/a serà constant. Fins que acabeu la carrera. I tots dos us 
esforçareu, per tal que això sigui el més aviat possible. 

 

o I el tutor de Pràctiques externes o el tutor de Treball Fi de Grau?? És el 
mateix? No. Quan et matriculis de l’assignatura de Pràctiques Externes i de 
la de TFG la Facultat t’assignarà un tutor acadèmic ( un per assignatura PEXT 
i TFG) que t’orientarà en el procés de realització de l’estada de pràctiques i/o 
del Treball. 

 

o Així, el tutor/a és com el meu advocat? Bé, en certa manera ho és una 
mica. Però, per defensar els problemes dels estudiants, qui millor que un 
estudiant? Podeu escollir delegats a la Junta de Facultat, al Consell de 
Departament, al Claustre de la URV. Feu una elecció assenyada i tindreu un 
bon defensor dels vostres punts de vista. 

 

o El tutor/a pot resultar pràctic el primer any, però després... No us ho 
cregueu. Quan s'acosti el final de la vostra carrera, haureu de prendre noves 
decisions: mobilitat, pràctiques externes, assignatures optatives, el mateix 
treball de fi de grau/màster , etc. El tutor/a serà necessari com mai per 
donar-vos un cop de mà. 

 

o I si, un cop matriculat, passo de tutors/es? Això deu voler dir que confieu 
(potser excessivament) en les pròpies forces. I si, per desgràcia, us trobeu 
en dificultats, potser llavors no us puguin ajudar per la senzilla raó que no 
sabran gran cosa de vosaltres. 

 
 
 


