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• Funcions del professor tutor
• Assignació de tutors i estudiants
• Delegats de grup



Funcions del professor tutor (1)

1. Facilitar informació personalitzada sobre el funcionament i 
normativa de la universitat.

2. Orientar l’estudiant en la planificació de la seva matricula, 
d’acord amb el seu progrés acadèmic i amb les recomanacions 
de matricula establertes.

3. Orientar l’estudiant en la millora del seu rendiment acadèmic 
(mètodes d’estudi, aprofitament dels recursos 
d’aprenentatge, com la biblioteca del centre o altres serveis).



4. Redirigir l’estudiant a altres persones o serveis del Centre 
per resoldre temes puntuals.

5. Recollir propostes dels estudiants orientades a la millora de 
la docència o dels estudis

6. Orientar l’estudiant en relació amb els processos 
d’avaluació (d’assignatures, proves de reavaluació, 
avaluació curricular de Fase Inicial o Fase Final)..

Funcions del professor tutor (2)



Funcions del professor tutor (3)

7. Orientar l’estudiant en la realització o reconeixement dels 
crèdits optatius.

8. Orientar l’estudiant en la realització de pràctiques externes

9. Orientar l’estudiant per la participació programes de 
mobilitat nacional o internacional

10.  Orientar l’estudiant en el procés d’elecció i realització del 
TFG



Assignació de professors tutors

• Es defineix per cada titulació dos grups de professors tutors 
amb docència a la titulació:

– Etapa inicial (cursos 1 a 4, primera meitat dels estudis)
– Etapa final (cursos 5 a 8, segona meitat dels estudis).

Per l’àrea industrial (Mecànica, Electricitat i Electrònica ind. i aut.) 
es defineix una etapa inicial comuna.



Assignació d’estudiants a tutors

• S’assigna a cada estudiant de cada titulació un tutor del grup 
de tutors de la etapa i titulació corresponent: 

– Etapa Inicial si no ha superat encara 120 crèdits
– Etapa Final si ja ha superat 120 crèdits.

• Cada estudiant podrà consultar properament al seu 
expedient el tutor assignat mitjançant el portal web a                 
e-Secretaria.



Delegats. Elecció

• Un professor que dona classes teòriques al grup, organitzarà  
l’elecció d’un estudiant delegat del grup, entre els estudiants 
assistents al seu grup-classe en el moment de la classe que 
consideri més adient.

• Un cop realitzada la elecció del delegat, el nom i cognoms del 
delegat escollit del grup es comunicarà via e-mail al Cap 
d’Estudis, que transmetrà la llista de delegats dels grups a 
Delegació d’Estudiants



Delegats. Funcions

• Són els representants dels estudiants del grup-classe, i actuen 
com a portaveus del grup.

• S'encarreguen de transmetre inquietuds o problemàtiques 
plantejades per col·lectius d’estudiants del grup, adreçades a:
- Professors responsables d’assignatura
- Coordinadors de la titulació
- Cap d’Estudis del centre

• Estaran en contacte i podran col·laborar amb la Delegació 
d’Estudiants, que coordina la representació dels estudiants als 
diferents òrgans de govern i comissions del l’EPSEVG.



Delegats. Reconeixement
• El reconeixement de crèdits ECTS/any per representació en 

òrgans de govern institucionals de l’EPSEVG és la següent, tan 
per els delegats com per altres estudiants que hi participin: 

- Delegació d’estudiants participant en comissions: 1,0 
- Junta d’Escola: 0,5 
- Membre Comissió de Coordinació Docent : 0,5
- Membre Comissions de Titulació: 0,5


