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CAPÍTOL 8. AVALUACIÓ DE LES TUTORIES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
En capítols precedents s’han anat desglossant els diferents àmbits de l’acció 
tutorial universitària, i s’ha destacat com una intervenció que contribueix a la 
millora de la qualitat educativa. 
 
La complexitat de l’educació superior, les característiques dels estudiants que hi 
accedeixen, les demandes socials respecte a les diferents titulacions que ofereix 
la universitat, etc., són aspectes que porten les institucions, en el nostre cas, la 
institució universitària, a realitzar accions que facilitin i vehiculin els diferents 
interessos dels agents implicats. 
 
L’acció tutorial a la UB sempre s’ha considerat una acció que assumeix la funció 
d’articular les necessitats, l’interès, les expectatives dels estudiants vers la 
institució, especialment pel que fa al procés formatiu i l’optimització de recursos. 
 
Encara que la pertinència de l’acció tutorial ja ve avalada per l’experiència i per la 
tradició, actualment no podem considerar aquests criteris suficients per 
argumentar la necessitat d’una intervenció d’aquest tipus. És necessari, doncs, 
indagar a partir d’evidències empíriques la necessitat, la satisfacció, la 
transformació en el procés i resultat acadèmic de l’estudiant, el fet de retre compte 
dels recursos humans, funcionals i materials que inverteix la institució per dur a 
terme una intervenció com l’acció tutorial. 
 
En el document marc sobre la «Tutoria a la UB» ja es preveu que el PAT 
(Programa d’acció tutorial) ha de ser avaluat com un mecanisme de millora o ajust 
del pla, assenyalant que «l’eficàcia d’un programa d’acció tutorial universitària cal 
mesurar-lo a través d’una sèrie d’indicadors». Més endavant, i concretament a 
l’apartat d’organització, apareix la importància de recollir l’aportació / valoració de 
tots els agents implicats en el PAT, és a dir, «l’avaluació ha de ser doble: d’una 
banda, la dels estudiants [...], i de l’altra, la del coordinador i dels tutors [...]». 
 
 
PERÒ QUÈ ÉS AVALUAR?  
En qualsevol diccionari de la llengua apareix definit el terme com: «valorar/estimar 
el valor de les coses no materials». En diccionaris més especialitzats1 es matisa 
dient que és una «activitat sistemàtica i contínua dins d’un procés», en el nostre 
cas el Programa d’acció tutorial, i «que té com a objecte proporcionar la màxima 
informació per millorar reajustant els seus objectius, revisant críticament plans i 
programes, mètodes i recursos». 
 
Per tant, podríem determinar que l’avaluació és: 
 
— una activitat que té com a missió recollir informació fidedigna sobre el fenomen 

a avaluar en el seu conjunt, en la qual és fonamental la participació de tots els 
implicats; 

                                                 
1 Diccionario de las Ciencias de la Educación, editorial Santillana. 
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— una activitat que és sistemàtica i contínua, integrada a qualsevol procés, 
programa o acció; 

— una activitat que ajuda a millorar el mateix fenomen a avaluar en totes les 
seves dimensions (recursos humans, materials, etc.); 

— una eina per retre comptes.  
 
En definitiva, és un mecanisme mitjançant el qual podem anar avançant i 
optimitzant el nostre Programa d’acció tutorial, tenint en compte que l’avaluació 
que es dugui a terme en una determinada facultat de la UB no té per què 
generalitzar-se a la resta. Igual com «el PAT de cada titulació ha de mantenir 
l’esquema vertebrador del model adoptat per la UB [...], ha de ser prou flexible per 
adaptar-se a les necessitats i a les peculiaritats de cada centre». L’avaluació, 
doncs, ha de caracteritzar-se per la seva gran flexibilitat i adaptabilitat al 
context.  
 
 
PER QUÈ AVALUAR? 
Però es pot plantejar quins poden ser els beneficis de l’avaluació del PAT, en 
definitiva, per què avaluar. Sens cap dubte, els resultats de l’avaluació poden 
aportar informació que ajudin a optimitzar l’organització de les tutories tant pel que 
fa a la titulació com institucionalment; per exemple: introduir canvis a l’assignació 
de professor tutor, canviar la proporció tutor/alumne, organitzar sessions de 
formació i intercanvi de tutors, detectar necessitats específiques en els alumnes 
que requereixin accions d’orientació i formació més generals, etc. D’altra banda, al 
professor li suposa poder obtenir un feedback objectiu de la seva actuació com a 
tutor i ser un element de reflexió i motivació per al canvi i implicació en el PAT. I, 
finalment, des del punt de vista de l’alumne, una millora en la seva situació 
acadèmica, tant des del punt de vista del rendiment com en la seva trajectòria 
acadèmica en general (major racionalització de la matriculació dels crèdits, millor 
coneixement de la universitat i els seus recursos, etc.). 
 
La taula següent resumeix els beneficis del procés d’avaluació 
 

INSTITUCIONAL/ 
TITULACIÓ 

 
TUTOR/A 

 
ESTUDIANT 

 
• Millora institucional del 

PAT  

• Optimització de 
recursos existents 
(formació, cursos, 
documents de suport, 
etc.) 

 
• Retroalimentació de la 

seva tasca com a tutor 

 
• Millora en la transició a 

la universitat 
 
• Millora en l’aprofitament 

acadèmic 
 

Taula 1: Beneficis de l’avaluació segons l’àmbit 
 
 
COM DUR A TERME L’AVALUACIÓ? 
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L’avaluació, com qualsevol treball d’investigació, ha d’estar ben dissenyada i 
planificada, i ha de tenir en compte les diferents dimensions objecte de 
l’avaluació: agents, el Pla d’acció tutorial i els recursos disponibles. 
 
Així mateix, s’han de determinar els indicadors de cada una de les dimensions 
assenyalades a partir dels quals es pot aconseguir una valoració general (ha 
funcionat / no ha funcionat) i una valoració fragmentada o parcel·lada per 
audiències o agents (els alumnes opinen que..., en canvi els professors afirmen 
que no...), que permetran triangular la informació recollida i obtenir les 
coincidències i divergències dels diferents col·lectius implicats.  
 
Posteriorment es pot procedir a la recollida d’informació, utilitzant instruments ja 
elaborats en altres titulacions de la UB o bé dissenyant-ne de nous, sempre amb 
la finalitat de contextualitzar-los a la titulació i als objectius plantejats. Recollir la 
informació adequada i clau és summament important ja que és a partir d’aquesta 
que assumirem les nostres decisions i les nostres propostes d’acció. Així doncs, 
una vegada elaborats els instruments de recollida d’informació, haurem 
d’aauuttoorreefflleexxiioonnaarr sobre la seva pertinència.  
 
I, finalment, redactar l’informe que haurà de ser remès al GOU, segons el 
document marc de les «Tutories a la UB» i que alhora servirà per millorar, o 
canviar, el Programa de tutoria i fins i tot el Pla d’avaluació proposat. 
 
L’esquema següent intenta il·lustrar el procés d’avaluació, així com els indicadors 
més rellevants per a cada un dels agents implicats i el moment més aconsellable. 
Els agents s’han simbolitzat amb unes peces d’engranatge ja que són els 
elements clau perquè el mecanisme de l’avaluació funcioni. 
 
Per tant, les tres peces clau tenen la seva importància en: 
 
— Les aportacions dels alumnes com a clients del PAT i beneficiaris d’aquest, així 

com els indicadors quantitatius que es puguin obtenir de la institució (estudis 
sobre rendiment acadèmic del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària, 
taxes d’abandonament i retard del Gabinet Tècnic de Programació i Estudis i 
Gestió Acadèmica) són l’eix fonamental, però no únic, de l’avaluació.  

— L’experiència personal dels tutors/es en el seguiment dels seus alumnes, la 
periodicitat de les trobades, les incidències que hagin pogut sorgir, els 
problemes i les seves possibles solucions, la documentació complementària 
que s’hagi utilitzat, en definitiva, les aportacions del professor com a agent 
actiu del PAT. 

— I finalment, la institució, representada en les comissions o coordinacions de la 
tutoria a la titulació, a la Facultat o a l’Escola, a la Divisió i fins i tot al Gabinet 
d’Orientació Universitària, pot fer un balanç del model de tutories des de la 
perspectiva globalitzadora (organització, planificació, reunions amb els tutors, 
formació dels tutors, proporció alumne/tutor, etc.).  
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—  
 
—   

 

El Pla d’avaluació de les tutories en la titulació X  
ha d’estar recollit en el Pla d’acció.  
Concreció del procés avaluatiu 

Què avaluar? 
Assistència a les 
reunions, utilitat i interès 
d’aquestes, valoració / 
satisfacció de la 
necessitat de les tutories, 
opinió de l’organització. 
Detecció de necessitats 
Com?  
QQüüeessttiioonnaarriiss / grups de 
discussió  
Quan? 
En finalitzar el curs 

Què avaluar? 
Assistència a les 
reunions de coordinació, 
satisfacció de les 
tasques, recursos 
utilitzats, periodicitat de 
les trobades, incidències 
formació, etc. 
Com? 
AAuuttooiinnffoorrmmeess  / reunions 
Quan? 
Al llarg del curs i al 
final d’aquest. 
 

Què avaluar? 
Ajust del programa de tutories a les 
necessitats de la titulació, organització, 
volum de tutors, proporció tutor-
alumne, reconeixement del tutor (POA), 
etc. 
Com? 
A partir de les aportacions dels alumnes 
i dels tutors. 

l llarg del curs i en finalitzar aquest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan? 
A 

 
 
 

Elaboració de l’INFORME  i difusió 
Valoració de l’IMPACTE del PAT

INFORME 
 
Esquema 1: Procés d’avaluació del PAT 
 
 
Com i quan recollir la informació? 
Sense cap dubte, el com i el quan s’ha de recollir la informació és la peça més 
important del procés d’avaluació en l’educació superior. És, doncs, necessari i 
apropiat elaborar uns instruments diferents per a cada destinatari col·lectiu, sigui 
alumnat o professorat i alhora preveure en ambdós aspectes comuns a fi de poder 
contrastar opinions posteriorment. 
 
La manera de recollir la informació dependrà en gran mesura de l’objectiu que 
es pretengui, així com del col·lectiu al qual vagi destinat l’instrument de recollida 
de dades. 
 
Així doncs, 
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— Si l’objectiu és determinar el grau d’acord o desacord, s’aconsella plantejar la 
qüestió mitjançant una afirmació construïda en forma d’escala, ja que 
resumeix en una frase una actitud facilitant la resposta numèrica. L’ús 
d’escales àmplies (7 punts) o petites (3 punts) dependrà de la matisació 
d’acord que pretenguem. 
 

En aquest cas s’han d’evitar les afirmacions ambigües; per tant, si és necessari, 
es planteja més d’una afirmació. Si es pren, a més del grau d’acord, una 
discriminació clara en la resposta, s’han d’utilitzar escales parells ja que les 
escales senars faciliten la tendència de resposta en el punt central d’aquesta. 
 
Exemple:  
                        Molt en          Molt  

   desacord   d’acord 
          1        2      3        4       5 

* Les tutories individualitzades han estat d’utilitat                         
 

 
— Si l’objectiu és recollir l’opinió i valoració del mateix subjecte, són les preguntes 

obertes la qüestió més aconsellada, especialment en grups reduïts, ja que 
permeten recollir les aportacions pròpies del subjecte. Per a grups més 
nombrosos se solen combinar amb preguntes tancades. 
 

La utilització de preguntes obertes als qüestionaris o autoinformes pot portar-nos a 
obtenir respostes inútils, no obtenir resposta o recollir moltes i variades opinions, 
cosa que dificultarà l’anàlisi. 

 
Exemple: 

 
* En general, com valoraríeu la vostra experiència com a tutor o tutora? 
 
* Heu assistit a les reunions convocades pel tutor o tutora? Sí  No  
  En cas de no haver-hi assistit, quin ha estat el motiu? 
 
 
— Si l’objectiu és recollir respostes ràpidament i uniformement, les preguntes 

tancades són les més utilitzades i les més aconsellades ja que permeten 
aplicar a grups amplis un mateix patró de resposta, facilitant enormement 
l’anàlisi posterior de les dades. 
 

Tanmateix, aquest tipus de qüestió comporta perdre l’aportació personal del 
subjecte. Perquè siguin vàlides les respostes, aquestes han de ser exhaustives i 
recollir totes les opcions de resposta. 

 
Exemple: 

 
* Heu estat prou informats de les convocatòries de reunions? 

Sí    No 
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El quadre següent presenta alguns consells en la formulació de preguntes per 
evitar alguns dels problemes que poden aparèixer. 
 

 
CONSELLS EN LA FORMULACIÓ DE 

PREGUNTES 
• Construir ítems clars evitant ambigüitats. 
• Evitar preguntes dobles. 
• Formular preguntes rellevants. 
• Utilitzar preguntes curtes. 
• Evitar ítems negatius. 

 
 
 
Quan és més apropiat recollir la informació? La resposta a aquesta pregunta 
dependrà, sens dubte, de l’objectiu i del col·lectiu destinatari. Si pretenem anar 
reajustant i adaptant el nostre PAT, quant a recursos, estratègies de comunicació, 
etc., hem de fer un seguiment al llarg de tot el curs del Pla de tutoria per part dels 
tutors o tutores com a agents activadors d’aquest (avaluació formativa). Si, al 
contrari, pretenem fer una valoració dels objectius del PAT, hem de plantejar-nos 
una avaluació additiva de tots els implicats, és a dir, en finalitzar el curs. 
 
 
FINALITAT MOMENT OBJECTIUS DECISIONS A PRENDRE 

 
Formativa 

 
Contínua 

 
 Millorar les possibilitats 

i el rendiment acadèmic 
dels participants. 

 Donar informació sobre 
l’evolució i el progrés 
del PAT en la seva 
coordinació a altres 
professors tutors. 

 Identificar els punts 
crítics en el 
desenvolupament del 
PAT. 

 Optimitzar el programa 
en el seu 
desenvolupament, 
readaptar-lo a les 
necessitats de 
l’alumnat. 

 

 
 Adaptació contínua 

(temps, recursos, 
estratègies, etc.). 

 
Additiva 

 
Final 

 
 Valorar la consecució 

dels objectius. 
 Valorar la pertinència 

 
 Acceptació o rebuig. 
 Modificació o 

consolidació. 
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d’aquests. 
 Valorar la participació 

dels estudiants. 
 Valorar la participació 

dels professors tutors. 
 Valorar els recursos. 
 Valorar l’adequació de 

les accions dutes a 
terme. 

 Identificació dels canvis 
produïts, previstos o 
no. 

 Verificar la utilitat.  
 

 
 
 
ASPECTES QUE PODEN INVALIDAR L’AVALUACIÓ 
Tota acció avaluadora pot trobar resistències o obstacles que impedeixin dur-la a 
terme, cosa que pot fer que, conseqüentment, tots els esforços invertits no tinguin 
cap tipus d’utilitat. Per evitar algunes de les situacions problemàtiques més usuals 
s’han de tenir en consideració els aspectes següents:  
 
 
Mecanisme de control i improvisació 
Perquè els tutors i estudiants no associïn l’avaluació com un mecanisme 
sancionador o de control, sinó al contrari, com un mecanisme de millora, 
l’avaluació ha de ser una part integrant del Programa d’acció tutorial de la titulació 
i ha d’estar prevista i planificada (quan, com i a qui). El pla d’avaluació ha de ser 
concís, específic, ben estructurat i sistemàtic. 
 
Així mateix, els instruments de recollida d’evidències (enquestes, autoinformes, 
guions de grups de discussió, etc.) han d’estar elaborats i consensuats pels 
integrants de la coordinació. 
 
 
Falta de participació 
El procés de recollida d’evidències que ajudin a la presa de decisions que 
comporta tota acció avaluadora és, sens dubte, l’element fonamental del procés. 
En moltes ocasions la falta de participació i conseqüentment la poca 
representativitat de la informació recopilada fan que finalment l’avaluació no pugui 
tenir la utilitat desitjada. Per tant, és fonamental que els agents implicats estiguin 
informats des de l’inici de curs i sentin com la seva aportació pot ser útil en un 
procés de presa de decisions.  
 
Un altre factor que pot influir en la baixa participació és el mecanisme de recollida 
de dades; en cada centre o titulació hi ha canals eficaços de comunicació. És 
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important, doncs, que es valorin les vies més apropiades per als diferents 
implicats: 
 
— En el cas dels tutors, utilitzar el correu electrònic, cartes, telèfon, reunions, etc. 
— En el cas dels estudiants la garantia de l’anonimat ha de quedar clara; per tant, 

els mecanismes han de ser diferents: enquestes anònimes lliurades al 
coordinador/a o dipositades en una bústia d’estudiants, utilitzar una classe per 
procedir a l’avaluació, sessions de grups de discussió, etc.  

 
  
Falta d’utilitat 
Una avaluació pot estar molt ben planificada, amb una representativitat de les 
evidències recopilades, però de la qual tanmateix no s’extregui res decisiu. La 
sensació d’inutilitat no és habitual en els inicis d’un procés d’avaluació; això no 
obstant, el fet de no aparèixer al principi no ha de ser motiu de despreocupació. 
L’avaluació com a tal ha de tenir utilitat en si mateixa i, per tant, la manera, la 
forma, el mecanisme que s’adoptin per retre comptes és important. S’ha de fer 
difusió dels resultats, així com dels canvis que s’introduiran a tota la comunitat 
implicada (GOU, facultat o escola, Consell d’Estudis, professorat, etc.), tenint en 
compte el moment més adequat per fer-ho (a principi de curs, a final de curs).  
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LINK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOREFLEXIÓ DEL PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE DADES 

ELABORAT 
 

• Hem previst totes les dimensions/apartats que ens ajudaran a 
optimitzar el nostre PAT? 

 
• Les preguntes són vàlides, és a dir, recullen la informació que ens 

interessa? 
 

• Alguna qüestió no ha aportat tota la informació que es pretenia? 
 
• En el cas de les preguntes tancades, hem previst totes les possibles 

respostes? 
 
• El moment de recollida de dades ha estat l’adequat? 
 
• El procediment de recollida de dades ha assegurat la confidencialitat i 

l’anonimat? (en el cas dels alumnes) 
 
• La participació ha estat suficient? (en el cas dels alumnes) 
 
• Quin tipus de difusió s’ha fet dels resultats? 
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LINK 2 

AUTOINFORME DEL TUTOR/A DE LA TITULACIÓ 
Curs 200__-__ 

 
 
Cognoms i nom ........................................................................... Departament 
.................................. Categoria docent ............... Anys d’experiència docent .......... com a 
tutor/a ............... 
 
Volum d’alumnes de (....... curs) ............      crèdits assignats ........... 
(en cas de tenir alumnes de diferent curs, especifiqueu-ho)  
Volum d’alumnes de (....... curs) ............      crèdits assignats ........... 
 
L’ASSIGNACIÓ de les tutories ha estat:  

 
 voluntària  assignació del departament  una altra ........................... 

 
A) Assistència a les reunions de coordinació:  a totes  a algunes  a cap 
     En cas de no haver assistit a totes, indiqueu-ne la causa: 
 
 
 
B) Fonts de DOCUMENTACIÓ utilitzada:   
   no he utilitzat cap documentació 

 la facilitada per la coordinació/comissió 
  documentació pròpia (especifiqueu-la) ............... 

 
     En cas d’haver utilitzat algun tipus de documentació:  
     Ha estat útil?, la tornaríeu a utilitzar? I de quina documentació/informació hauria estat 
     interessant disposar?  
 
 
 
 
 
C) Accions tutorials dutes a terme durant tot el curs acadèmic  
(majoritàriament activitats informatives, les plantejades pel model de PAT, accions 
pròpies, etc.) 
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      Què modificaríeu o mantindríeu del Pla d’acció tutorial? 
 
 
 
       (En cas de no ser el primer any com a tutor o tutora.) Heu introduït activitats 
innovadores o modificacions destacables en la vostra tasca com a tutor o tutora? 
 
 
 
 
      En general, com valoraríeu la vostra experiència com a tutor o tutora? 
 
 
 
 
E) S’han produït incidències destacables en la vostra tasca com a tutor o tutora? 
(en relació amb la comunicació amb l’alumnat, amb la coordinació, altres tutors o tutores, 
qüestions personals, etc.) 
 
PLANIFICACIÓ DE LES TUTORIES: REUNIONS / ENTREVISTES 
 
 
SESSIONS GRUPALS 

Moment i canal de 
convocatòria 

Participació 
(reflexió) 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

  
 
 
 

 
Temes tractats pel grup Problemes o demandes 

detectats 
 

Acords / Solucions 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrevistes 
INDIVIDUALS 

Motius / Moment de 
l’entrevista 

 
Accions a desenvolupar 
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1. 
 
2. 
 
3. 
 

  

 
 
 
 
RESULTATS DEL GRUP: 
 
Adequació de l’itinerari elegit  
(matriculació de les obligatòries/optatives més adequades al seu perfil personal i 
professional, etc.) 
 
 
 
 
 
 
Resultats acadèmics obtinguts 
(valoració i reflexió del grup respecte a les expectatives d’èxit, i atribució de causes, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIS/SUGGERIMENTS AL MODEL DE PAT 
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LINK 3 
 

ENQUESTA D’OPINIÓ DE L’ALUMNAT SOBRE L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

Per poder optimitzar i millorar el model de tutories adoptat per la titulació és necessari 
recollir les opinions i els suggeriments. Per aquest motiu us agraïm per endavant la 
col·laboració prestada. 

 
CURS 200__-__             

 
Curs matriculat (primer, segon...): .... TORN: ......... Identificació TUTOR/A: 

................... 
 
 
 
Participació en l’acció tutorial 
 

 Heu assistit a les reunions convocades pel tutor o tutora? ❒  A totes ❒  Algunes ❒  Cap 
      En cas de no haver-hi assistit, quin ha estat el motiu? 

 
 
 

 Heu assistit a entrevistes personals convocades pel tutor o tutora?  
  

❒  A totes ❒  Algunes  ❒  Cap  ❒  No s’han convocat 
 

 Heu sol·licitat entrevistes personals al tutor o tutora?  
 

❒  Sí que he sol·licitat entrevistes   ❒  No, no les he necessitat 
 
      Si heu sol·licitat entrevistes personals, aquestes s’han dut a terme 

 
❒  A l’inici de curs  ❒  Durant el curs  ❒  Al final de curs 

      Quin ha estat el motiu? 
 
 
 

       En general, han estat d’utilitat? ❒  Sí ❒  No 
 
 
Organització de l’acció tutorial 
 

 Heu estat prou informats de les convocatòries de reunions? (horari, lloc, ordre del dia, 
etc.)  ❒  Sí ❒  Gairebé sempre ❒  No 
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 Coneixíeu els horaris d’atenció als estudiants del vostre tutor o tutora? 

 ❒  Sí ❒  No 
 

 Heu pogut posar-vos en contacte amb el vostre tutor o tutora quan ho heu necessitat?  
❒ Sempre ❒  Gairebé sempre  ❒  Alguna vegada   ❒  Mai 

 
 Quin canal de comunicació ha utilitzat el tutor o tutora? 

❒  Correu electrònic  ❒  Telèfon  ❒  Despatx ❒  Altres........... 
 

 Quin canal de comunicació heu utilitzat per contactar amb el tutor o tutora? 
❒  Correu electrònic   ❒  Telèfon  ❒  Despatx   ❒  Altres........... 

 
 
Contingut de l’acció tutorial 
 

Considereu que la informació proporcionada pel tutor o tutora respon a les necessitats 
dels estudiants? 

❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment     ❒  No 
 

 Considereu que la informació proporcionada pel tutor o tutora és suficient i rellevant per 
a l’adaptació acadèmica (funcionament de la biblioteca, recursos i serveis complementaris 
per a la formació acadèmica, etc.)? 

❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment     ❒  No 
 

 Les orientacions suggerides pel tutor o tutora són útils per a l’aprofitament acadèmic? 
❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment     ❒  No 

 
 
Relació amb el tutor o tutora 
 

Us sentiu satisfets amb l’actitud del tutor o tutora en la resolució de dubtes i problemes 
presentats pel grup? 
    ❒  Sí, totalment    ❒  Sí, parcialment   ❒  No     ❒  El grup no ha plantejat dubtes ni 
problemes. 
 

 Us sentiu satisfets amb l’actitud del tutor o tutora en la resolució de dubtes i problemes 
concernents a la vostra vida acadèmica i/o personal? 

❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No ❒  No he necessitat ajuda 
 

 Us sentiu satisfets amb la informació proporcionada pel tutor o tutora? 
❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No 

 
 Us sentiu satisfets de les orientacions proporcionades pel tutor o tutora? 

❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No 
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Utilitat de l’acció tutorial 
 

 La tutoria ha contribuït al fet que utilitzéssiu els serveis i recursos destinats a la 
formació? 

❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No 
 

 La tutoria ha contribuït a la planificació dels vostres estudis? 
❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No 

 
 La tutoria ha contribuït a relacionar-vos, més fàcilment, amb els vostres companys de 

curs? 
❒  Sí, totalment ❒  Sí, parcialment ❒  No 

 
 La tutoria s’hauria de mantenir?   

❒  No  ❒  Sí, tal com està   ❒  Sí, amb variacions (especifiqueu-les) .................. 
 

 
ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Suggeriments al tutor o tutora i/o comissió de tutories 
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LINK 4 

INFORME FINAL DE COORDINACIÓ  
( ) 

 CURS 200__-__ TITULACIÓ 
 
Volum de departaments implicats: .............. Volum de tutors o tutores implicats:............... 
Distribució de tutors o tutores per departament 
 
 Departament  Professor/a  Volum d’alumnes 

 
 

REUNIONS 
CONVOCADES 

(data, volum) 

 
TEMES TRACTATS 

 
ACORDS 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3.   
 
 
 
 

  

                                                 
  S’adjuntaran a aquest informe els diferents autoinformes rebuts, així com un resum dels resultats de 

l’enquesta d’opinió de l’alumnat. 
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ASPECTES DESTACABLES DELS AUTOINFORMES  
(Taxa de participació dels  tutors o tutores, funcionament, accions innovadores, 
incidències, etc.) 
ASPECTES DESTACABLES DE L’OPINIÓ DELS ALUMNES 
(Taxa de participació/assistència a les reunions, incidències, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ DE LA COORDINACIÓ/COMISSIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONS/PLANIFICACIÓ DEL PAT PREVISTES PER INICIAR CURS 
SEGÜENT 
 


