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Resum 

L’objectiu del projecte era establir un sistema de tutories properes pels cursos 
1r i 2n del Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC). Aquests estudis es 
van començar a implantar el curs 09-10. L’experiència d’aquell primer curs ens 

va ensenyar que els estudiants nouvinguts presentaven una gran variabilitat pel 
que fa a la seva formació prèvia en matèries bàsiques per a la titulació: 
matemàtiques, probabilitat i estadística. Varem constatar que la disciplina de 

treball individual era en general baixa i que resultava difícil l’adaptació a la 
forma d’estudiar pròpia de la universitat. Confiàvem en que un sistema de 
tutories a càrrec d’estudiants d’últims cursos de titulacions properes al Grau 

d’Estadística serviria perquè els nous estudiants de 1r curs del Grau trobessin a 
la seva arribada a la universitat un referent proper (en edat i formació prèvia) 
que els permetria superar els problemes d’adaptació detectats aquell primer 

any.  
 
 

Paraules clau 
Tutories, adaptació a la universitat, foment del treball autònom.  
 

 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Acompanyament a l’aprenentatge 

 
 
Àmbit de coneixement UPC 

- Ciències Aplicades 
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Destinataris 
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC). 

 
Resultat 
Descriure el producte obtingut o resultat del projecte, tant si és un producte 

acabat (TIC,...) com si és un exemple de bones pràctiques docents (estratègia 
metodològica, d’avaluació, de coordinació, ... en general d’adaptació dels nous 
plans d’estudis...). Si no està finalitzat, o no hi ha resultat definitiu, explicar en 

quin punt s’està i què es preveu que faltaria per tenir un resultat més definitiu 
(aprox.500 paraules) 
Posar l’enllaç a material editat o a una web directament 

 
S’ha establert un sistema de tutories pels cursos 1r i 2n del Grau en Estadística 
(interuniversitari UB-UPC). Els tutors són d’estudiants d’últims cursos de 

titulacions properes al Grau d’Estadística. El paper dels tutors és doble. Per 
una banda s’ha establert un horari de trobada setmanal (2 hores) dels 
estudiants amb el seu tutor per resoldre dubtes relacionades amb les 

assignatures que s’estan cursant, però que pel seu caràcter és difícil que els 
estudiants de Grau plantegin directament als professors en els seus horaris 
d’atenció a l’alumnat. Els estudiants tutors també plantegen problemes i 

activitats per que els estudiants dels primers cursos guanyin autonomia en la 
resolució de problemes. La segona tasca dels tutors és ajudar als nous 
estudiants a assolir hàbits de treball i estudi (fan de “germà gran”). 

 
El seguiment del desenvolupament del projecte s’ha fet  mitjançant els informes 
periòdics dels estudiants tutors amb l'assistència a les seves tutories i les 
incidències hagudes. També es va fer, al cap d’uns mesos del començament 

del projecte,  una enquesta semestral de satisfacció amb el sistema de tutories 
properes als estudiants del Grau. Els resultats de l’enquesta ens va servir per 
valorar el projecte i per incorporar alguns canvis.  Concretament, en un primer 

moment  varem establir horaris setmanals per cadascun dels tutors i varem 
assignar grups d’estudiants a les diferents franges horàries. Pensàvem que els 
horaris serien determinats per acudir amb uns tutors o uns altres. Però 

l’enquesta de valoració ens va fer assabentar-nos de que els estudiants 
preferien consultar diferents temes amb diferents tutors, segons el domini que 
aquests tenien de les diferents matèries. Això ho varem incorporar el segon 

curs de desenvolupament del projecte. 
 
 

Avaluació del projecte 
 
La valoració global del projecte ha estat positiva tot i que val la pena diferenciar 

entre valoració subjectiva i quantificació objectiva dels seus resultats. Pel que 
fa a la valoració subjectiva, tant els estudiants tutors com els estudiants del 
Grau en Estadística que han anat a les tutories les consideren molt útils pels 

estudiants del Grau. El desenvolupament de les tutories ha estat enriquidor tant 
per uns com pels altres.  
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Quantitativament val la pena destacar que el nombre de estudiants de 1r i 2n 
curs que acudien habitualment a les tutories era menor del que es preveia. Per 
posar nombres, diguem que en mitjana esperaven uns 15 alumnes per tutoria i 

la realitat és que hi anaven al voltant de 5. S’ha de dir que la valoració 
d’aquests que hi anaven ha estat sempre molt positiva.  
 

 
Conclusions 
La principal conclusió extreta d’aquest projecte és que hi ha una proporció 

significativa d’estudiants de 1r i 2n curs que es poden beneficiar molt d’un 
sistema de tutories properes com el que s’ha desenvolupat en aquest projecte. 
Pensem que aquesta afirmació és vàlida per a qualsevol estudi universitari. 

També hem constatat que aquest sistema, que posa en contacte estudiants 
dels primers cursos amb tutors dels últims cursos, és relativament fàcil de 
posar en marxa. Per altra banda hem pogut comprovar que la principal dificultat 

de l’experiència és la pèrdua gradual d’assistència dels estudiants dels primers 
cursos: hi ha una petita quantitat d’estudiants que en treuen mol profit de 
l’experiència, però la gran majoria es manté aliena a ella.   

 
 


