
 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
Amb la revisió de tota la documentació relacionada amb la Certificació del Sistema 

Intern de Garantia de Qualitat de la Facultat de Química, s’ha vist la necessitat 

d’actualitzar el Pla d’Acció Tutorial al Centre, i adaptar-lo a les demandes dels 

temps actuals. Per això plantegem aquest curs per fer arribar a tots els tutors 

acadèmics de la Facultat de Química les novetats d’aquest Pla d’Acció Tutorial, i 

que al mateix temps serveixi com un recordatori de les tasques que tenim 

assignades com a tutors acadèmics, de les eines que disposem per dur-les a 

terme, i de les responsabilitats i deures que assumim. 

OBJECTIUS 

 

• Conèixer les novetats del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Química 
revisat 

• Conèixer les tasques dels tutors acadèmics, les responsabilitats i deures que 
tenen, i les eines de les que disposem per dur a terme aquesta tasca 

 

CONTINGUTS 

 
 

• El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Química 
- Què representa exercir de tutor acadèmic ? 
- Com podem fer de tutors acadèmics de forma efectiva ? 

 

• Suport en l’acció tutorial: Espais Comuns de Tutoria al Centre FQ, a Moodle, 
i els espais personals d’E-tutories 
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Títol 
activitat 

Curs d’actualització per a tutors acadèmics de la Facultat de Química 

Tipus 
d’activitat 

Seminari 

Impartit 
per 

Joan Josep Carvajal 

Hores 1 
Places  40 participants per sessió (3 sessions) 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

24 d’octubre 
1a sessió de 10 a 11 h;2a sessió de 12 a 13h i 3 a sessió de 16-17h  
Sessió 10-11 h i 12-13 h: Aula 104 de la Facultat de Química 
Sessió 16-17 h (Aula de formació CRAI Campus Sescelades) 

Important: Els professors s’inscriuran una vegada i podran assistir a la sessió 
que prefereixin, no cal que ens comuniquin res, doncs l’assistència 
es controlarà amb el llistat de signatures 



 
 

MATERIAL  

 

• Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Química (disponible a Moodle, a l’espai: 
Espais Comuns de Tutoria de Centre FQ), a l’enllaç: 

https://campusvirtual.urv.cat/pluqinfile.php/1160675/mod 
resource/content/2/PAT FQ v3.pdf 

• Moodle, Espais Comuns de Tutoria de Centre FQ 
(https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=21170) 

• Espais d’E-tutories de cada tutor acadèmic 
 

 

METODOLOGIA  

 

El curs, d’una hora de durada, tindrà format de seminari, amb una presentación per 
part del ponent. 

              

 

DESTINATARIS  

 

Els tutors acadèmics de la Facultat de Química 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Assistència del 80% 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=21170
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