
1 
 

 

 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PER A 

ALUMNES DE MÀSTER DE L’ETSEA 

(PAT-MASTER-ETSEA) 

(Aprovat per C. Estudis_POP_AGRO_FORES 27-09-2017 i per Junta 

d’Escola_ETSEA 20-12-2017) 

 

Aquest programa es centra en atendre les necessitats de l’alumnat facilitant: 

1. L’adaptació i integració en el sistema universitari.  

2. El desenvolupament del procés de formació potenciant les seves fortaleses i 

possibilitant la millora de les seves debilitats.  

3. L’accés al pla d’estudis i a la informació acadèmica.  

4. La transició al món del treball, les sortides professionals i la formació contínua. 

L’orientació en educació superior te lloc en 4 moments:  

1. En els temps previs a l’entrada a la universitat per facilitar la presa de decisions.  

2. En el període d’ingrés a la universitat per informar i facilitar l’accés als serveis 

que aquesta ofereix.  

3. Durant l’etapa d’estudis universitaris per evitar abandonaments o canvis 

d’estudis per problemes personals o d’aprenentatge ajudant els estudiants en 

l’elecció del seu itinerari professional.  

4. En la sortida dels estudis l’orientació afavoreix la transició cap al mercat de 

treball a través de la formació dual, les pràctiques en empresa i el TFM.  

 

Aquest programa PAT-MASTER-ETSEA integra les accions orientadores següents: 

1. El programa d’apropament.  

2. El programa d’acolliment. 

3. El programa de recolzament a la formació i coordinació docent. 

4. El programa d’orientació professional. 

1.- EL PROGRAMA D’APROPAMENT 

Des del primer moment del seu apropament a l’ETSEA, els estudiants compten amb 

l’orientació i assistència de la direcció i dels serveis administratius de l’ETSEA, així 

com de l’equip de coordinadors de cada un dels màsters universitaris que s’imparteixen 

al campus.   
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Els estudiants que cursen el Grau en el Campus ETSEA reben la informació sobre els 

diferents màsters (organització del programa acadèmic i el procés de preinscripció i 

matriculació) en una presentació pública que s’organitza al finalitzar el curs acadèmic.  

A més, els futurs estudiants de màster, procedents d’altres campus, poden consultar la 

informació disponible en format digital en la web de la UdL  

(http://www.udl.es/ca/estudis/poficials/) i si ho volen poden ampliar la informació sobre 

l’oferta de màster (organització de programa acadèmic i el procés de preinscripció i 

matrícula) a la pàgina web de cada màster i amb entrevistes amb el cap d’estudis de 

postgrau o amb el coordinador de cada un dels Màsters Universitaris.  

2.- EL PROGRAMA D’ACOLLIMENT 

Un cop matriculats en un dels màsters de l’ETSEA, el coordinador del màster és el 

primer nivell d’orientació i assistència a l’estudiant recentment matricular, i s’encarrega 

de tutorar als estudiants per organitzar de forma personalitzada el programa de formació 

de cada alumne en el marc de l’oferta docent de cada màster. Això es realitza mitjançant 

una sessió de tutoria inicial voluntària i individual a petició de l’alumne.  

A l’inici del curs, normalment el primer dia, cada màster organitza la jornada 

d’acolliment i tutoria col·lectiva durant la qual es convoca als estudiants a una sessió 

de presentació del Màster. En aquesta jornada participen l’equip directiu del campus 

ETSEA, el coordinador del Màster Universitari i els professors coordinadors 

d’assignatures. A més de fer la presentació del màster, es facilita als alumnes la 

informació necessària per ajudar-los a familiaritzar-se amb l’activitat acadèmica i 

horaris, així com amb l’organigrama de gestió del campus.  

Durant aquesta jornada es presenten els diferents serveis que la UdL i el campus posen a 

disposició dels alumnes (Unitat de docència virtual, Servei de biblioteca i 

documentació, Servei d’informàtica, Copisteria, Cafeteria-restaurant) i es realitza una 

visita a tot el Campus ETSEA.  

Al final de la jornada, desprès de la presentació del curs, els estudiants tenen la primera 

sessió amb el coordinador del Màster Universitari i amb els professors coordinadors 

d’assignatura. En aquesta sessió es proporciona als estudiants el calendari del curs i els 

programes de les assignatures dels diferents mòduls i es comunica als estudiants quins 

criteris d’avaluació s’aplicaran.  

3.- EL PROGRAMA DE 

RECOLZAMENT A LA FORMACIÓ I 

COORDINACIÓ DOCENT  

Un cop iniciat el curs acadèmic, el coordinador del màster també és el principal 

encarregat de fer el seguiment continuat dels alumnes, revisant els avenços i els resultats 

acadèmics dels alumnes del màster. Els alumnes reben una informació contínua sobre el 

http://www.udl.es/ca/estudis/poficials/


3 
 

pla d’estudis, els professors i conferenciants, i l’avaluació del curs per part del 

coordinador del Màster Universitari i dels coordinadors de les assignatures.  

Durant el curs acadèmic s’organitzen sessions d’informació i tutoria tant de caràcter 

col·lectiu com individual.  

Sessions d’informació – tutoria col·lectiva: 

Per cada curs acadèmic, en cada un dels màsters es programen 2 sessions de informació 

– tutoria en grup, una al final de cada semestre. En aquestes sessions se analitza tot el 

que ha passat durant el semestre i es busquen solucions als problemes detectats per 

poder implementar-les de manera immediata.  

Sessions de tutoria individual: 

Al llarg del semestre, el coordinador fa un seguiment del procés d’adaptació de cada 

estudiant, del seu procés acadèmic i dels resultats d’aprenentatge en el conjunt de les 

assignatures fins l’obtenció de la titulació i orienta a l’estudiant en la resolució de 

qualsevol aspecte relacionat amb la seva vida acadèmica.   

a) A Sol·licitud del coordinador: El coordinador pot convocar de manera individual a 

l’alumne en qualsevol moment en funció de l’evolució dels seus resultats acadèmics. En 

tot cas, al final del primer semestre (o del segon en el cas de màsters de més de 60 

ECTS) el coordinador analitza els resultats acadèmics (qualificacions) obtinguts en les 

diferents assignatures pels alumnes i en base a això programa les reunions de tutoria 

individual.  

b) A sol·licitud de l’alumne. L’alumne pot sol·licitar al coordinador una sessió de 

tutoria sempre que ho consideri necessari.   
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4. EL PROGRAMA D’ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL. 

Per orientar als alumnes de màster en la seva incorporació al món professional, 

l’ETSEA organitza cada curs acadèmic una jornada d’inserció professional a la qual es 

convida als representants dels col·legis professionals i a exalumnes per tal que presentin 

les sortides professionals existents i perquè expliquin les experiències personals a l’hora 

de trobar i mantenir un lloc de treball.  

A més, la UdL té, per a tots els seus estudiants, una bossa de treball molt activa on els 

alumnes poden trobar ofertes de les empreses. Per potenciar el contacte entre els 

alumnes i l’empresa la UdL també organitza cada any la fira de l’ocupació.  


