PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
El Pla d’acció tutorial és un programa amb el que es pretén ajudar i recolzar a
l’alumnat a adquirir els coneixements i competències requerides en el Pla d’estudis
Grau en Disseny.
Es un conjunt d’accions sistemàtiques i prèviament planificades, amb la col·laboració
de la comunitat universitària, que té per finalitat guiar, orientar i acompanyar
l’alumnat durant els seus estudis universitaris. Aquest Pla d’acció tutorial és executat
per la persona responsable de l’àrea de Suport a l’alumnat i en segon i últim terme
per la Direcció Acadèmica de l’ESDi.
Entre altres el Pla d’acció tutorial ens ha d’ajudar:
-

amb l’heterogeneïtat dels estudiants que hi accedeixen al Grau, donant que
la via d’accés per estudiar Disseny pot ser qualsevols dels itineraris del
Batxillerat, així com Cicles formatius de grau superior de determinades
branques i famílies.

-

a detectar necessitats per part dels estudiants en l’àmbit acadèmic i docent.

Per a realitzar aquesta tasca hi ha diversos programes inscrits en el Pla d’acció
tutorial:
1. Programa de mentoria. La mentoria té com a objectiu conèixer l’alumne des del
moment de la seva integració a l’Escola, establint amb ell una relació de confiança
per anticipar-se a solucionar qualsevol problema que es pugui produir al llarg del
curs acadèmic. Per tant, el programa de mentories està destinat als alumnes de 1r
curs. En funció des del curs 2013-2014 i cada any es revisa i modifica segons
l’informe d’avaluació.
2. Programa de tutories. Destinat als alumnes de segon a quart curs. Les tutories
són accions d’orientació docent que faciliten la integració de l’alumnat amb
l’ESDi, així com el recolzen en el seu període formatiu. Això comporta que els
tutors siguin personal docent de l’ESDi, significant un tret identificatori de la
institució en la seva voluntat de facilitat a l’alumne l’assoliment de les
competències que implica el Grau en Disseny.
Les funcions dels tutors són:
-

Facilitar la seva integració a l’ESDi.

-

Assistir a les problemàtiques personals i acadèmiques que puguin sorgir, i
ajudar-los en la seva progressió acadèmica.

-

Assessorar en la planificació de la trajectòria acadèmica personal.

-

Resoldre els possibles conflictes entre alumnes i les seves reclamacions.

En el cas que la problemàtica en qüestió plantejada per l’alumne no pugui ser
resolta en primera instància pel tutor, passaria al responsable de Suport a
l’Alumnat o bé a la Direcció Acadèmica.
Responsable de Suport a l’Alumnat:
-

-

Desenvolupar els procediments establerts (enquestes) per conèixer
quantitativament i qualitativament l'opinió de l'alumnat, i elaborar els
informes i indicadors de qualitat i gestió, amb el seguiment del Responsable
de Qualitat.
Garantir que els canals de comunicació de què disposa l'ESDi estiguin oberts,
i siguin utilitzats per l'alumnat.
Potenciar els òrgans de representativitat dels alumnes, i facilitar la seva
participació en els òrgans col·legiats de representació i govern del centre.

3. Tutories de reforçament de continguts: Ja que el perfil d’ingrés dels estudiants al
Grau en Disseny és molt variat, els professors poden demanar al Responsable del
Pla Docent, quan ho considerin escaient, el reforçament dels continguts explicats
a classe per a aquells alumnes que ho necessitin. Habitualment aquestes tutories
es desenvolupen al primer curs, tot i que es poden realitzar al llarg dels quatres
cursos, prèvia avaluació i autorització del Responsable del Pla Docent.
4. Professors Tutors PFG. Destinat als alumnes de quart curs. Tant els tutors com els
assessors són professors del centre o col·laboradors docents. L’alumne té l’opció
d’escollir el seu professor tutor, que serà validat per Coordinació Docent. El tutor
manifestarà la seva acceptació signant el Formulari d’Avantprojecte que l’alumne
ha d’elaborar i presentar a Coordinació Docent. El professor tutor del PFG té la
funció de dirigir l’alumne en les diferents fases del desenvolupament del PFG i
determinar l’abast de les respostes que ha de satisfer. Assessorarà l’alumne,
suggerirà plantejaments i recomanarà bibliografia i documentació necessària per
a la correcta realització del projecte. El tutor haurà de vetllat perquè el PFG
reuneixi la qualitat i requeriments indispensables per a la seva presentació final al
Tribunal de Qualificació. Assumirà la responsabilitat de garantir la coherència de
la proposta de l’alumne i del procés de treball a seguir, així com de supervisar-lo
en totes les seves fases. El tutor lliurarà al Tribunal de Qualificació (TQ) l’informe

del seguiment de l’alumne en l’elaboració del seu PFG i haurà d’acompanyar
l’alumne en la defensa del projecte. En el cas que el PFG no compleixi els requisits
ho haurà d’explicitar mitjançant un informe que lliurarà a Coordinació Docent. Val
a dir que l’únic responsable del contingut del projecte és l’alumne. En cas que
l’alumne decideixi canviar de tutor a la meitat del procés de PFG, haurà de fer-ho
per escrit explicant els motius en un document que es lliurarà a Coordinació
Docent i s’inscriurà al registre de Secretaria Acadèmica.
5. Professors assessors PFG. Els alumnes podran escollir un màxim de 2 assessors,
un de teòric i un de tècnic, escollits en funció del tema del projecte. La seva
incidència sobre el PFG serà parcial, atenent les consultes que l’alumne plantegi
per indicació del professor tutor o per pròpia iniciativa. Les seves aportacions
tindran com a finalitat aprofundir en diferents aspectes del projecte, dins del
marc d’uns objectius generals, els quals són definits per l’alumne d’acord amb el
seu tutor.

