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Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació (PATiO) 
 
El Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació és el projecte on es defineixen les accions que es 
duran a terme per facilitar un seguiment i orientació a l'estudiant. 
 
Formen part del PATiO 

 La tutoria d'inici (1r i 2n curs) 
 La tutoria d'especialitat (3r i 4t curs) 
 La tutoria de Pràctiques Externes (4t curs) 
 La tutoria del Treball Fi de Grau (4t curs) 

     
L'EUSS entén com tutoria "un procés de caràcter formatiu, orientador i integral 
desenvolupat per docents universitaris amb la finalitat d'orientar l'estudiant en el 
seu procés formatiu". Aquesta es basa en l'acompanyament dels estudiants per part 
d'un tutor / a des que entren a la universitat fins que estan preparats per incorporar-se 
al món professional, fonamentalment en aquells moments en què ha de prendre 
decisions. 
 
Els objectius del Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació són: 

 Facilitar la integració dels estudiants a la universitat, implicant i motivant els  
tutorats com a protagonistes i responsables de la seva formació. 

 Ajudar l'estudiant a planificar el treball i rendibilitzar l'esforç personal necessari 
per optimitzar el rendiment i l'èxit acadèmic. 

 Servir de guia per a la detecció i resolució de problemes relacionats amb 
l'aprenentatge. 

 Orientar els estudiants en la programació i projecció del seu itinerari acadèmic. 
 Reduir l'abandonament dels estudis. 
 Facilitar la maduració del projecte personal i professional de l'estudiant. 

 
A les pàgines següents trobareu les diferents accions establertes per a cada curs, tant 
per als graus com per als màsters universitaris. 
 
Podeu trobar el Pla d’Acció Tutorial i d’Orientació (PATiO) complet a la web de 
l’escola o seguint l’enllaç següent http://www.euss.cat/PATiO. 
 
 
  



 

  

 
Curs Acció Tutorial Tipus Període Hores Agent Continguts 
1er 
Grau 

Sessió informativa 
pre-matrícula 

Grup juliol 1h Equip 
Directiu 

Informació sobre la matrícula i el 
PATIO als futurs estudiants 

Jornades 
d’Acollida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup Setmana 
pre-
semestral 

8h Equip 
Directiu, 
responsa-
bles d’alguns 
serveis 

Presentació de l’EUSS. Presentació 
dels Graus. Secretaria, Presentació 
del programa d'ajuda 
Mentoring. Presentació del servei de 
biblioteca 
Taula rodona amb 
alumnes i professors: 
Dedicació als estudis, 
ambient universitari, 
estudiar i treballar, 
continuació dels 
estudis. Aspectes 
acadèmics i 
organitzatius més 
concrets. Presentació dels serveis 
Informàtics. 
Presentació de la Borsa de Treball 
 

Tutoria d’inici 
 
 
 

Grup  
Individual 

1er dia 
 

2h Tutor Coneixement personal, acadèmic, 
tècniques d’estudi i d’organització i 
gestió del temps Estratègies 
d’aprenentatge autònom.  

 
Determinar les necessitats 
acadèmiques d’adaptació 
(matemàtiques, física, ... tècniques i 
mètodes d’estudi,MENTORING ...) 
Derivar a l’estudiant en cas de 
necessitats. Orientar en 
l’organització i gestió dels temps. 

 
Tutoria de 
seguiment 
 
 
 
 

Individual Novembre i 
Febrer 

2h Tutor Trucada als tutorands 
 
Determinar les necessitats 
acadèmiques d’adaptació 
(matemàtiques, física, ... tècniques i 
mètodes d’estudi,MENTORING ...) 
Derivar a l’estudiant en cas de 
necessitats. Orientar en 
l’organització i gestió dels temps. 
 
 
seguiment del semestre; Reflexió 
sobre els resultats acadèmics 

 
Sessió 
Informativa 
matrícula 

Grup Abril 1h Equip 
Directiu 

Normatives i procés de matrícula 

Orientació 
acadèmica 
(matrícula de 2on) 

Individu Juliol 1h Tutor Acompanyar-lo en decisions 
importants (planificació de la 
matrícula) 

 
Mentoring (Repàs 
d’assignatures 
amb tutoria entre 
iguals) 

Grup 
específic 

Curs 
acadèmic 

20 h Tutor 
Mentoring 
(Coordinador) 

Accions sobre col·lectius amb 
necessitats específiques de reforç 
educatiu 

   



 

  

Curs Acció Tutorial Tipus Període Hores Agent Continguts 
2on 
Grau 

Tutoria 
acadèmica i 
personal 

Individu A 
demanda 

 Tutor Rendiment acadèmic, 
expectatives i objectius. 
Opcions de mobilitat a 
l’estranger o a la resta de l’estat 
espanyol. Presentació de les 
pràctiques externes. 

Sessió 
Informativa 
matrícula, 
pràctiques 
externes i 
mobilitat. 
L’anglès a 
l’EUSS. 
Presentació de 
les 
assignatures en 
anglès. 

Grup Abril 1h Equip 
Directiu 

Normatives i procés de 
matrícula. Orientació i selecció 
per a les pràctiques externes. 
Opcions de mobilitat a 
l’estranger o a la resta de l’estat 
espanyol. 

Orientació 
acadèmica 
(matrícula de 
3er) 

Individu Juliol 1h Tutor 
d’especialit
at 

Rendiment acadèmic i 
planificació dels pròxim curs. 

 

 
Curs Acció Tutorial Tipus Període Hores Agent Continguts 
3er 
Grau 

Tutoria 
acadèmica i 
personal 

Individu A 
demanda 

 Tutor 
d’especialit
at 

Rendiment acadèmic, 
expectatives i objectius. 
Opcions de mobilitat a 
l’estranger o a la resta de l’estat 
espanyol. Presentació de les 
pràctiques externes. 

Jornada sobre 
Mobilitat 

Grup Març 1h Coordinado
ra de 
Relacions 
Internacion
als 

Orientació sobre mobilitat 
internacional 
 

Sessió 
Informativa 
matrícula, 
pràctiques 
externes, TFG i 
mobilitat 

Grup Abril 1h Equip 
Directiu 

Normatives i procés de 
matrícula. Orientació i selecció 
de les pràctiques externes. 
Opcions de mobilitat a 
l’estranger o a la resta de l’estat 
espanyol. Presentació del TFG. 

Entrevista 
inicial de 
pràctiques 
externes 

Individu A 
demanda 

15 minuts Borsa de 
treball 

Presentació de les Pràctiques 
externes. Orientacions per a la 
recerca d’empresa. 

Orientació 
acadèmica 
(matrícula 4art) 

Individu Juliol 1h Tutor 
d’especialit
at 

Planificació matrícula del 
següent curs (mencions, 
minors, mobilitat, TFG, etc.) 

   



 

  

Curs Acció Tutorial Tipus Període Hores Agent Continguts 
4art 
Grau 

Entrevista 
inicial de 
pràctiques 
externes 

Individu A 
demanda 

15 minuts Borsa de 
treball 

Presentació de les Pràctiques 
externes. Orientacions per a la 
recerca d’empresa. 

Orientació 
professional 
(tutoria de 
pràctiques 
externes) 
- Entrevista 

inicial 
- Avaluació de 

la memòria 
de 
pràctiques 

- Entrevista 
tutor 
d’empresa 

Individu Curs 
acadèmic 

2h Tutor 
d’Orientació 
Professio-
nal 

Orientació laboral i professional 
 
Supervisió de la reflexió sobre 
l’experiència professional de les 
pràctiques 
 

Entrevista 
d’orientació 
especialitzada 

individu A 
demanda 

30 minuts Borsa de 
Treball 

Pautes per a l’elaboració del 
Projecte Personal i Professional 

Seminari sobre 
l’entrevista 
laboral i el CV 

Grup Octubre 1h Borsa de 
Treball 

Identificació de les opcions 
professionals de l’estudiant 
 

Jornada Pre-
Ocupa’t 

Grup Novembre 2h Borsa de 
treball 

Jornada de la 
Cultura 
Emprenedora 

Grup Abril 2h Borsa de 
Treball 

Seminari PFC Grup Novembre/
Març  

2h Coordinado
r de 
Projectes 

Redacció, presentació i defensa 
d’un PFC 

Orientació 
acadèmica 
(tutoria de TFG) 

Individu Curs 
acadèmic 

6 h Tutor TFG Guiar i dirigir el projecte final de 
carrera. 
Acompanyar en el procés de 
creació, de síntesi i de 
documentació del projecte. 
Assessorar la presentació i 
defensa del projecte 
Utilitzar el projecte com a eina 
d’orientació professional i de 
formació continuada. 

Orientació 
professional 
(tutoria de TFG) 

Individu Curs 
acadèmic 

2 h 

Sessió 
Informativa 
Postgraus 

Grup Abril 1h Coordinado
r de 
Postgraus 

Orientació acadèmica sobre 
opcions de formació continua 

   



 

  

Curs Acció Tutorial Tipus Període Hores Agent Continguts 
Màster Acollida 

 
 
 

Grup Primer dia 
classe 

2h Director, 
Director del 
màster i 
Coordinado
r de 
Postgraus 

Presentació de l’EUSS. 
Presentació del  Màster. 
Presentació de l'edifici i els 
serveis de Secretaria, Borsa de 
Treball, SIC i Biblioteca. 
Presentació del PATO. 

Tutoria 
acadèmica i 
personal 

Individu A 
demanda 

 Director del 
màster 

Orientació acadèmica 

Sessió 
Informativa 
TFM 

Grup Gener 1h Director del 
màster i 
Coordinado
r de 
Postgraus 

Organització del TFM. 

Entrevista 
d’orientació 
especialitzada 

individu A 
demanda 

30 minuts Borsa de 
Treball 

Orientació en la recerca de 
empresa 

Orientació 
professional 
(tutoria de 
pràctiques 
externes). 
Entrevista 
inicial 
Avaluació de la 
memòria de 
pràctiques 
Entrevista tutor 
d’empresa 

Individu Curs 
acadèmic 

2h Tutor 
d’Orientació 
Professiona
l 

Orientació laboral i professional 
 
Supervisió de la reflexió sobre 
l’experiència professional de les 
pràctiques 
 

 

 
 
Podeu trobar el Pla d’Acció Tutorial i d’Orientació (PATiO) complet a la web de 
l’escola o seguint l’enllaç següent http://www.euss.cat/PATiO 
 


