PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE L’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I CATALUNYA (ESCAC), CENTRE
ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de l’ESCAC és un pla institucional que s’ocupa dels objectius i de
l’organització de les tutories d’acord amb les normatives i directrius publicades al BOE i les
aprovades pel Consell de Govern de la UB que s’anomenen a continuació:
-

Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat per RD 1791/2010 de desembre.
Ordenació dels ensenyaments universitaris oficials RD 1393/2007 de 29 d’octubre.
Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona (Consell de
Govern de la UB, de 6 de juliol de 2006).
Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona
(Consell de Govern de la UB, 5 de juliol de 2007).

Àmbit d’aplicació

El PAT és d’aplicació al Grau en Cinematografia

Objectius

L’acció tutorial és l’atenció directa, personal, individual o grupal, que reben els estudiants per
part de tutors i professors de l’escola. Pretén donar suport als estudiants per tal d’orientar-los i
acompanyar-los en la consecució dels seus objectius acadèmics, personals i professionals durant
la seva etapa universitària.
Els objectis del PAT són:
-

Informar sobre l’ESCAC i el seu ensenyament.
Adaptar l’alumne al nou entorn d’estudis.
Fomentar la participació en la vida universitària i en els seus òrgans de gestió.
Orientar en aspectes curriculars.
Intervenir en la formació.
Integrar activament en la vida acadèmica.
Informar de les orientacions possibles i de les perspectives professionals.
Informar sobre l’accés i els itineraris del Màster en Cinematografia.

Organització

Coordinació
El coordinador del PAT és el cap d’estudis. Les seves funcions són:
-

Dinamitzar els equips de tutors (captació, formació, seguiment i valoració).
Participar en la formulació dels programes d’acció tutorial.

-

Proporcionar els recursos i les estratègies d’acció perquè els professors tutors
desenvolupin les seves funcions.
Fer d’enllaç entre el PAT i la Junta de centre.

Desplegament del PAT

1. Etapa inicial: ingrés i acollida

Jornada de Portes Obertes
L’organitza el departament de Comunicació del centre i va adreçada als estudiants que mostren
interès en el Grau en Cinematografia. Es presenta l’escola i s’ofereix informació sobre els
estudis, les sortides professionals, els requisits d’accés, etc. Es resolen els dubtes dels assistents
i es realitza una visita guiada a les instal.lacions.
Tutoria prematrícula
Els destinataris són els estudiants de nou ingrés i va a càrrec de la secretària acadèmica. Ofereix
assessorament sobre procés de matriculació, crèdits, normativa de permanència, orientacions
sobre dedicacions (parcial o completa), etc.
Tutoria d’acollida
Va dirigida als estudiants de nou accés i hi participen el coordinador del Grau i la secretària
acadèmica. S’hi ofereix informació sobre procés de matriculació, crèdits, normativa de
permanència, sistema de pagament, horaris de classe, calendari escolar, grups de pràctiques,
etc.
Tutoria de presentació dels recursos TIC
S’informa els estudiants de primer curs sobre els recursos informàtics que hauran de fer servir
per al seguiment de l’activitat acadèmica: aplicació d’horaris, portal acadèmic, aula virtual, etc.
Tutoria de presentació de la Mediateca
S’informa els estudiants de primer curs dels recursos de què disposen a la mediateca i de la
normativa de préstec.

2. Durant els estudis

Tutoria de presentació del Treball de Fi de Grau
El coordinador de segon curs informa els estudiants de les característiques del TFG i de les
pautes a seguir per presentar les propostes.
Tutoria de mobilitat internacional
El responsable de relacions internacionals presenta als estudiants els programes d’intercanvi i
els procediments que han de seguir si hi estan interessats.
Tutories individuals de mobilitat internacional

El responsable de relacions internacionals assessora els alumnes que participen dels programes
d’intercanvi pel que fa a la documentació a tramitar i atén les consultes durant la seva estada a
l’estranger.
Tutories individuals
El coordinador de curs és també el tutor individual dels estudiants. Poden acollir-se a les
tutories individuals els estudiants amb alguna necessitat especial que interfereixi en el seu
procés formatiu.

3. Al final dels estudis

Tutoria de presentació del Màster en Cinematografia
El coordinador de tercer curs informa de les característiques generals del Màster en
Cinematografia: prova d’accés, estructura de l’ensenyament, itineraris d’especialitat, TFG, etc.
Els caps de departament informen de les característiques de cada un dels itineraris
d’especialitat del Màster: assignatures, metodologia, pràctiques, etc.
Tutoria d’orientació sobre sortides professionals
El responsable de la borsa de treball informa els alumnes sobre sortides professionals, accés al
mercat laboral, etc.

