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Període Tipologia de tutoria Qui ho fa? Sessions Calendari Hores 
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Fira de Badalona (Barcelona) 
Departament 
Comunicació i 
Promoció 

2 dies Febrer 2 hores 

Saló de l’ Ensenyament 

Professorat, PAS, 
Direcció, 
Departament 
Comunicació i 
Promoció. 

5 dies Març 5h/dia 

Jornada de Portes Obertes de 
l’EUIT 

Professorat, PAS, 
Direcció, 
Departament 
Comunicació i 
Promoció. 
 

2 dies Abril i Juny 
 

8h/dia 

Fira Tria Futur 

Professorat,  
Departament 
Comunicació i 
Promoció. 
 

3 dies Març 6h/dia 

Jornada de Portes Obertes de 
la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) 

Departament 
Comunicació i 
Promoció 
 

3 dies Octubre, febrer i maig 6h (2h/mes) 

Entrevistes personals on-line, 
presencials o telefòniques 

Departament 
Comunicació i 
Promoció 
 

Les que 
calguin 

Al llarg del curs però 
especialment en període 
de preinscripció i 
matricula 
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Sessió d’acollida nou accés Gestió 
Acadèmica, 
MKT, Direcció 

1 Juliol 2h 

Tutories de matricula nou 
accés (individuals a 
demanda) 

C. Titulació, 
Cap d’estudis i 
Secretària 
Acadèmica 

1 Juliol 0,5h x est 

Matricules de majors de 40- 
45 anys (individuals) 

Direcció 
C. Titulació 

1 Juny 1h x est 

Tutories de matricula de 1r 
- 2n-3r-4r 
(individuals a demanda) 

Cap d’estudis 
Secretària 
Acadèmica 

1 Juliol 0,5h x est. 

TITULACIÓ: GRAU DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
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Sessió de benvinguda Direcció 1 1era setmana setembre 1 

Presentació Pla d’Estudis C. Titulació 1 1era setmana setembre 1 

Presentació 1r curs Cap d’estudis 1 1era setmana setembre 1 

Recursos de suport docent i 
funcionament bàsic 

Responsable 
Informàtica 

1 1era setmana setembre 1 

Presentació de Secretària 
Acadèmica i Gestió 
Acadèmica 

Secretària 
Acadèmica 
Gestió 
Acadèmica 

1 1era setmana setembre 0,75 

Presentació d’estudiants  Estudiants de 
diferents cursos 

1 1era setmana setembre 1 

Tutoria grupals o individuals 
estudiants 
2ona incorporació 

Cap d’estudis 1 4a. setmana setembre 
i/o 1ra octubre 

3 

Tutoria grupals o individuals 
estudiants 
3era incorporació 

Cap d’estudis 1 3a i/o 4a setmana 
d’octubre 

3 
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Tutories grupals o 
individuals 
específiques d’assignatures 
per acompanyar la 
incorporació tardana 
(a demanda) 

C. Assignatura 
Les que 
calguin 

Finals de setembre 
fins finals d’octubre 

1 x tut 

Tutories individuals de suport 
i seguiment a l’estudiant (a 
demanda) 

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs  

Elaboració informe pla 
d’adaptació individual 

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs  

Sessió d’acollida i informació 
representació estudiantil 
als/les delegats/des 

Direcció 
Cap de Titulació 

1 
Segona quinzena 
d’octubre 

1,5 h 

Sessions de tancament de 
semestre (delegats) 

Cap de titulació 
Cap d’estudis 

Una sessió per 
semestre 

Final de cada semestre 
1,5 h x 
sessió 

Sessió informativa sobre 2n 
curs 

Cap d’estudis 1 
Finals de maig-
principis de juny 

1,5 h 

Assessorament i informació i 
seguiment dels estudiants 
que volen participar en 
cursos i activitats 
extracurriculars 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Acompanyament i orientació 
a estudiants que volen 
presentar treballs a 
congressos, beques, i 
publicacions 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Atenció a estudiants 
Tutoresport1 

Tutor 
(nomenament 
oficial) 

1 sessió Mensual  

Tutories individuals de 
seguiment d’expedients 
(a demanda) 

Gestió 
Acadèmica 
Secretària 
Acadèmica 

Les que 
calguin 

Al llarg de tot el curs 0,5 x est 

 
1 Programa de Suport Acadèmic a Esportistes d’elit. . https://www.uab.cat/web/el-programa/requisits-d-acces-1345824877674.html 

https://www.uab.cat/web/el-programa/requisits-d-acces-1345824877674.html
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Presentació curs Cap d’estudis 1 sessió A l'inici de curs 1,5 hores 

Sessió informatives 
pràcticum I 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

2 sessions 
Segon semestre abans 
d'iniciar la pràctica 

3 hores 

Tutories 
individualitzades 
pràcticum I 
(a demanda) 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

Les que 
calguin 

Febrer - Abril 0,5h x est 

Sessió sobre riscos 
laborals 

Infermera de 
Salut Laboral 

1 sessió 
Abril (abans d’iniciar la 
pràctica) 

1,5 

Tutories individuals de 
suport i seguiment a 
l’estudiant (a demanda) 

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs  

Elaboració informe pla 
d’adaptació individual  

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs 1 x tut 

Sessió d’acollida i 
informació 
representació 
estudiantil als/les 
delegats/des 

Direcció 
Cap de Titulació 

1 
Segona quinzena 
d’octubre 

1,5 h 

Sessions de 
tancament de 
semestre 
(delegats) 

Cap de titulació 
Cap d’estudis 

Una sessió per 
semestre 

Final de cada semestre 
1,5 h x 
sessió 

Sessió informativa 
sobre 3r curs 

Cap d’estudis 1 
Finals de maig-principis de 
juny 

1,5 h 

Assessorament i 
informació i seguiment 
dels estudiants que 
volen participar en 
cursos i activitats 
extracurriculars 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Acompanyament i 
orientació a estudiants 
que volen presentar 
treballs a congressos, 
beques, i publicacions 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Atenció a estudiants 
tutoresport2 

Tutor 
(nomenament 
oficial) 

1 sessió per 
estudiant i 
mes 

1 sessió Mensual 

Tutories individuals 
de seguiment 
d’expedients 
(a demanda) 

Gestió 
Acadèmica 
Secretària 
Acadèmica 

Les que 
calguin 

Al llarg de tot el curs 0,5 x est 
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Presentació curs Cap d’estudis 1 sessió A l'inici de curs 1,5h 

Sessions informatives 
pràcticum II 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

2 sessions Primer semestre abans 
d'iniciar la pràctica 

3h 

Tutories 
individualitzades 
pràcticum II 
(a demanda) 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

Les que 
calguin 

Novembre - Desembre 0,5h x est 

Tutories individuals de 
suport i seguiment a 
l’estudiant (a demanda) 

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs  

Elaboració informe pla 
d’adaptació individual  

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs 1 x tut 

Sessió d’acollida i 
informació 
representació 
estudiantil als/les 
delegats/des 

Direcció 
Cap de Titulació 

1 
Segona quinzena 
d’octubre 

1,5 h 

Sessions de tancament 
de semestre 
(delegats) 

Cap de Titulació 
Cap d’estudis 

Una sessió 
per semestre 

Final de cada semestre 1,5 h x sessió 

Atenció a estudiants 
tutoresport2 

Tutor 
(nomenament 
oficial) 

1 sessió per 
estudiant i 
mes 

1 sessió Mensual 

Sessió informativa de la 
programació de 4r curs i 
del TFG 

Cap d’estudis 1 sessió A final de curs (maig) 1,5h 

Tutories 
individualitzades per 
l’afrontament del 4t 
curs i TFG (a demanda) 

Cap d’estudis 
C. TFG 

Les que calguin A final de curs (maig) 0,5h x est. 

Sessió informativa de 
la Pràctica Externa de 
4r 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

1 sessió Maig 1,5h 

Tutories 
individualitzades. 
Pràctica Externa 
(a demanda) 

C. Pràcticums, 
C. Assignatura 

Les que 
calguin 

Maig 0,5h x est. 

Assessorament i 
informació i seguiment 
dels estudiants que 
volen participar en 
cursos i activitats 
extracurriculars 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Acompanyament i 
orientació a estudiants 
que volen presentar 
treballs a congressos, 
beques, i publicacions 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Tutories individuals de 
seguiment 
d’expedients 
(a demanda) 

Gestió 
Acadèmica 
Secretària 
Acadèmica 

Les que calguin Al llarg de tot el curs 0,5 x est 



5 
 

Període Tipologia de tutoria Qui ho fa? Sessions Calendari Hores 

 

 

4
r 

cu
rs

 

A
te

n
ci

ó
 i 

tu
to

ri
tz

ac
ió

 d
o

ce
n

t 

Presentació curs  Cap d’estudis 1 sessió  A l'inici de curs 1,5 hores 

Tutories individuals de 
suport i seguiment a 
l’estudiant (a demanda) 

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs  

Elaboració informe pla 
d’adaptació individual  

Tutores 
d’atenció 
individualitzada 

Les que calguin Al llarg de tot el curs 1 x tut 

Sessió d’acollida i 
informació representació 
estudiantil als/les 
delegats/des 

Direcció 
Cap de Titulació 

1 
Segona quinzena 
d’octubre 

1,5 h 

Sessions de tancament 
de semestre (delegats) 

Cap de Titulació 
Cap d’estudis 

Una sessió per 
semestre 

Final de cada semestre 1,5 hores 

Assessorament i 
informació i seguiment 
dels estudiants que volen 
participar en cursos i 
activitats extracurriculars 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Acompanyament i 
orientació a estudiants 
que volen presentar 
treballs a congressos, 
beques, i publicacions 

Professora de 
referència 

Les que calguin Al llarg del curs  

Atenció a estudiants 
tutoresport2 

Tutor 
(nomenament 
oficial) 

1 sessió per 
estudiant i 

1 sessió Mensual 

Tutories individuals de 
seguiment d’expedients 
(a demanda) 

Gestió 
Acadèmica 
Secretària 
Acadèmica 

Les que calguin Al llarg de tot el curs 0,5 x est 
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Eines per trobar feina 

Cap d’Estudis 
Professorat/ori
orientadors 
laborals 

1 sessions Primer semestre 1,5h 

Formació-educació 
permanent 

Cap d’Estudis 
Coordinació 
Formació post-
graduada EUIT 

1 sessió Febrer 1,5 h 

Sessió sobre el procés 
d’inserció laboral en 
TO 

Cap d’Estudis 
(Taula rodona) 

1 sessió Febrer 1,5 h 

Sessió Col·legi de 
Terapeutes 
Ocupacionals de 
Catalunya (COTOC) 

Cap d’Estudis 
(COTOC) 

1 Sessió Maig 1,5h 
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Sessió informativa 
sobre la convocatòria 
única UAB 

Unitat d’Intercanvis 1 sessió Octubre 1,5h 

Xerrada estudiants IN 
Unitat d’Intercanvis 
Estudiants IN 

1 sessió per 
semestre 

Desembre 

Abril 
1,5h 

Xerrada estudiants 
OUT 

Unitat d’Intercanvis 
Estudiants OUT 

1 sessió Maig 1,5h 

Atenció a 
estudiants 
interessats en 
programes 
d’intercanvis 

Unitat d’Intercanvis 
Professora referent 
d’intercanvis 

A demanda 

de 
l’estudiant 

Al llarg de tot el curs 
Segons 
necessitats 

Atenció a 
estudiants  sortints 
(OUT) 

Coordinació 
d’Intercanvis 
Professorat 

 

A demanda 
 

Al llarg de tot el curs 
Segons 
necessitats 

Acollida als 
estudiants 
entrants (IN) 

Coordinació 
d’Intercanvis 
Professorat 

 

1 sessió 

A l’arribada dels 
estudiants 

 

3h 

Atenció a estudiants 

entrants (IN) 

Coordinació 
d’Intercanvis 

A demanda Al llarg de tot el curs Segons 
necessitats 
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Orientació i suport 
documentació 

Equip 
biblioteca 

Les que 
calguin 

Al llarg del curs  

Sessions de reforç de 
gestor documental  

Equip 
biblioteca 

2 sessions Octubre - Febrer 1h 

Presentació del Servei 
d’Atenció a l’Estudiant 
(SAE) 

Referents SAE 1 sessió  Setembre-octubre 0,5 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


