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QUÈ ÉS L’ACCIÓ TUTORIAL?
És un servei que ofereix als estudiants informació, orientació i acompanyament de forma
personalitzada durant els seus estudis de Màster Universitari.
Constitueix un suport per l’adaptació dels estudiants a la universitat i al seu aprenentatge,
contribuint així a la formació dels estudiants en totes les seves dimensions.

CARACTERÍSTIQUES DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
El Pla d’Acció Tutorial és un instrument destinat a tots els estudiants de Màster Universitari des
que accedeixen per primera vegada fins que finalitzen els seus estudis a l’Euncet.
El pla pretén ser capaç de donar resposta a les següents necessitats:
• Desorientació inicial de l’estudiant
• Adaptació a la metodologia docent.
• Orientació en la realització de la matrícula.
• Desconeixement dels recursos i serveis de que disposa el centre.
• Rendiment en els estudis.

OBJECTIU DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
El Pla d’Acció Tutorial té per objectiu garantir el procés d’aprenentatge de l’estudiant. Són els
tutors acadèmics, els responsables de desenvolupar el Pla d’Acció Tutorial, que proporcionen
elements d’informació, orientació i assessorament personalitzat. S’encarreguen de fer el
seguiment dels resultats acadèmics dels estudiants, proporcionant-los eines i recursos per
millorar-los.
La tutoria es planteja com un servei d’atenció a l’estudiantat mitjançant el qual el tutor o tutora
informa i assessora de forma personalitzada a l’estudiant amb un doble objectiu: realitzar un
seguiment en quant a la progressió acadèmica, i assessorar respecte la trajectòria curricular i
procés d’aprenentatge.
La tutoria acadèmica, a part de ser un servei que s’ofereix als estudiants, és una eina que permet
la millora de la qualitat docent, ja que permet obtenir informació molt valuosa per detectar
bones pràctiques, necessitats, carències i insuficiències del nostre sistema formatiu.
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