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La Universitat de Barcelona, amb 555 anys 
d’antiguitat, «és la que acull més estudiants i la que 
presenta l’oferta formativa més àmplia i completa, 
que comprèn des de titulacions de primer i segon 
cicles fins a títols propis i estudis de postgrau, de 
màster i de doctorat. A més, és el principal centre 
de recerca universitari de l’Estat espanyol i un dels 
més importants d´Europa, tant pel nombre de 
programes de recerca com per l’excel·lència 
assolida en aquest àmbit»
(http://www.ub.edu/comint/coneixer/)

La Facultat de Dret de la UB destaca pel seu reconegut 
professorat altament qualificat; entre els docents figuren 
membres d’assenyalades institucions dels àmbits autonòmic, 
nacional i internacional. A tall d’exemple: el Tribunal Suprem, 
el Congrés dels Diputats, el Tribunal Constitucional, la 
Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat, la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Consultiu de Catalunya, l’I·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, el Consell per a la Defensa del Contribuent, 
l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència, el Parlament de 
Catalunya, entre d’altres. 

Facultat de Dret
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/dret - tel. 934 024 346

Degà de la Facultat de Dret:
Enoch Albertí Rovira
dega-dret@ub.edu

Coordinadora del Pla d’acció tutorial de l’ensenyament de 
Dret: Eva Andrés Aucejo - eandres@ub.edu
www.ub.edu/dret /dret/PAT.htm

Cap d’estudis:
Rafael Martínez Martínez - rafa.martinez@ub.edu
Adjunta al cap d’estudis:
Marta Buento - marta.buento@ub.edu

L’ACCIÓ TUTORIAL A L’EEES INSTITUCIÓ FACULTAT DE DRET
De les tres grans branques en què es divideixen les 
funcions del professorat universitari ⎯docència, 
investigació i gestió⎯, la tutoria s’emmarca en la primera. 

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un 
procés bàsic en l’àmbit de l’espai europeu d’educació
superior, com a instrument per guiar, donar suport i 
avaluar la tasca autònoma dels estudiants, mesurat en 
crèdits ECTS, i alhora contribueix al desenvolupament 
integral de l’estudiant. Constitueix un element clau de 
qualitat de l’educació superior en el marc de l’EEES.

Des del curs 2004-05, la Facultat de Dret té un servei 
institucional de tutories (portat a terme per un equip 
qualificat de professors tutors) adaptat al nou Estatut de 
la UB (2003) i també a les directrius de l’EEES.

FACULTAT DE DRET



I Orientació personalitzada per a cadascun dels 
alumnes de nou ingrés (més de 650)

II Tutoria individual per a assessorament sobre 
sortides professionals, inserció laboral i estudis 
complementaris a l’alumnat dels cursos 4t i 5è

III Tutories per a l’alumnat esportista d’elit

IV Tutories per a alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu (minusvalideses i 
disfuncions)

V Tutories per alumnes de mobilitat nacional e 
internacional

Biblioteca: http://www.bib.edu.edu/
Curs Zero: http://www.ub.es/dret/dret/curs0.htm
Millora i Innovació Docent (MID): 
http://www.ub.edu/dret/serveis/MID.htm
Relacions Internacionals: 
http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE.htm
Dret al Dret: http://www.ub.edu/dald/
Idiomes: http://www.eim.ub.es/
Esports: http://www.ub.es/esports/
Servei Català de Col·locació:
http://www.ub.es/siae/bt/cfpweb/ext/scc-cast.htm
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TUTORIES

▼ Fracàs escolar 
▲ Satisfacció de l’alumnat
▲ Rendiment acadèmic
▲ Formació acadèmica complementària

i interdisciplinària
▲ Èxit en la inserció professional
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ENLLAÇOS

- Tutoria individualitzada  (inserció
professional)
- Xerrades, cicles conferències sobre sortides 
professionals
- Orientació sobre pràctiques en empreses i 
institucions
- Informació sobre estudis complementaris, 
màsters i  postgraus
- Borsa de Treball de la UB (Servei Català de 
Col·locació) i de la Facultat de Dret
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- Disseny de l’itinerari curricular (informació
sobre plans d’estudis)
- Orientació acadèmica, ajuda personalitzada 
i tutoria grupal
- Detecció i ajuda en l’aprenentatge
- Informació dels recursos del centre (esports, 
programes Erasmus, SICUE, cursos, beques, 
idiomes, etc.)
- Orientació sobre pràctiques en empreses i 
institucions

D
U
R
A
N
T

- Accions d’acollida i adaptació al centre
- Ajuda en el procés de matriculació
- Orientació sobre cursos i recursos del centre 
- Optimització de l’itinerari curricular
- Col·laboració dels tutors en el Curs Zero
- Tutoria grupal i tutoria individualitzada
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