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Introducció
El projecte educatiu de Biologia Humana contempla un programa de tutories personals on cada
estudiant tingui un tutor professor durant tota la carrera.
Així, aquest escrit pretén descriure el programa de tutories dels estudis.
Objectiu de l’experiència
La finalitat principal de les tutories personals consisteix en facilitar l’adaptació de l’estudiant al
nou entorn i en l’assoliment dels objectius educatius de la Facultat. Quan parlem d’objectius
educatius ens referim tant als específics de la titulació, previstos en les assignatures, com als
transversals o genèrics com serien la comunicació oral i escrita, la cerca d’informació, el ús de
les noves tecnologies i el treball en equip, entre d’altres com el professionalisme i el pensament
crític. El tutor personal serà la persona que tutoritzarà el portafoli de competències transversals
i qui farà les cartes de recomanació en cas que l’estudiant ho necessiti per fer intercanvis,
demanar plaça per fer un màster, sol·licitud de beques, etc.
Les tutories personals hauríem de fomentar els hàbits d’estudi i dedicació dels estudiants i,
també, podrien servir per orientar els estudiants sobre la seva trajectòria posterior a l’obtenció
de la graduació.
La facilitació de l’aprenentatge aniria associada a l’augment de la motivació de l’estudiant, a
l’optimització de la seva organització i a l’augment, o manteniment si és òptim, del la seva
satisfacció i del seu benestar.
Les tasques del tutor implicarien el seguiment, l’orientació i el control del progrés de l’alumne i
la cura pel seu benestar.
Requeriments de l’estudiant tutoritzat
Les tasques concretes que hauria de desenvolupar un estudiant serien les següents:
‐ Mantenir contactes regulars amb el tutor. Com a mínim hi haurà un contacte per trimestre (que
estarà contemplat a l’horari com a activitat regular docent).
‐ Establir uns objectius amb el tutor (contracte ‐ compromís).
‐ Intentar assolir els objectius proposats.

Desenvolupament de l’experiència
L’assignació dels estudiants als professors es fa de forma aleatòria a primer.
Cada trimestre es programa una trobada de tutoria dins l’horari acadèmic.
L’experiència implica:
‐ Orientacions comuns per tots els estudiants. Aquestes estan recollides en la Guia del tutor on
es contemplen les línies a seguir així com aspectes concrets per desenvolupar les tutories.
‐ Orientacions personalitzades. Possiblement trobarem interaccions molt diferents que
dependran tant de la personalitat de les persones que interactuen com de les situacions que
es produiran durant el curs.
Dubtes i consultes
Per qualsevol qüestió relacionada amb les tutories, els estudiants poden adreçar‐se a Marc Talló
(marc.tallo@upf.edu).
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