
 

Criteris específics de selecció de tutores i tutors del Programa d'Acció Tutorial de la Facultat 
d'Educació (PAT-Edu) per al curs 2021/2022. 

 

Els criteris específics per a la selecció del professorat tutor del PAT-Edu per al curs 2021/2022 
suposen el desenvolupament del punt 8. SELECCIÓ I BAREMACIÓ de la CONVOCATÒRIA DE 
SELECCIÓ DE TUTORES I TUTORS D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT) PER Al CURS 2021/2022 (BOUA 
14/05/2021). A aquest efecte, l'apartat 8è de la referida Convocatòria disposa que «cada centre, 
i prèviament a la reunió de la seua Comissió de Selecció PAT de Centre, elaborarà i publicarà la 
baremació que s'utilitzarà en el procés de selecció, indicant, en el seu cas, si els criteris són 
excloents i la puntuació a obtenir en cadascun. Si fóra necessari, cada centre podrà establir 
criteris de baremació  addicionals als esmentats». 

Es fomentarà en aquesta convocatòria, com a novetat, que la participació siga igualitària entre 
departaments de la Facultat i s'intentarà incrementar la participació de tutors /es novells.  

La Comissió de Selecció PAT-Edu de la Facultat d'Educació seleccionarà tutors/es tant per als 
estudis de grau com de màster. Per a aquest procés de selecció, la Facultat d'Educació estableix 
el següent barem: 

1. Impartir docència en alguna de les titulacions de la Facultat d'Educació: sí = 1; no = 0. 

2. Estar adscrit/a la Facultat d'Educació: sí = 1; no = 0. 

3. Tenir experiencia prèvia com a tutor/a PAT-Edu i haver demostrat una trajectòria positiva en 
el compliment de les seues funcions en l'acció tutorial en el curs anterior (2019/2020) = 1 punt 
(adjunte documentació acreditativa). 

4. Haver participat en accions formatives PAT programades des de l'ICE curso 2020-21: núm. 
d'accions formatives = 0,5 punt per cada acció (adjunte documentació acreditativa). 

5. Haver sigut tutor/a d'alumnat  -mentor (fins a 5 punts). 

6. Idoneïtat (hasta 5 punts):  

Per a tutors/es novells: el/la sol·licitant ha de motivar per què es presenta a la convocatòria de 
la Facultat d'Educació tenint en compte les funcions del tutor/a (vegeu guia: nova-guia-pat.pdf 
(ua.es)) 

Per a tutors/es que continuen: es tindrà en compte l'ús al llarg del curs de l'app Programa Acció 
Tutorial d'UA Cloud. 

 

El nombre de places per a ser tutor/a del PAT-Edu vindrà determinat per la Comissió de Selecció 
del PAT-Edu en funció del nombre d'estudiants matriculats en cada titulació en el curs acadèmic 
anterior, el pressupost amb el qual està dotat la convocatòria i el nombre de sol·licituds rebudes. 

https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/19-20/nueva-guia-pat.pdf
https://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/19-20/nueva-guia-pat.pdf

