
 

 
 

Criteris específics de selecció de tutors/as del Programa d'Acció 

Tutorial (PAT) per al curs acadèmic 2020/2021 de la Facultat de 

Filosofia i Lletres 

 

Els criteris específics per a la selecció de professorat tutor PAT per al curs 2020/2021 

suposen el desenvolupament del punt 8. SELECCIÓ I BAREMACIÓ, que correspon a la 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE TUTORES I TUTORS DEL PROGRAMA 

D'ACCIÓ TUTORIAL (PATI3CE) PER Al CURS 2020/2021 (BOUA 15/05/2019).  

A aquest efecte, la Comissió responsable de l'Acció Tutorial en la Facultat de Filosofia i 

Lletres ha elaborat la baremació que s'utilitzarà en el procés de selecció, indicant la 

puntuació a obtindre en cadascun i efectuant les consideracions següents: 

• El nombre de tutors/es per titulació serà limitat i determinat per la Comissió de 

Selecció del PAT de la Facultat de Filosofia i Lletres, en funció del nombre 

d'estudiants matriculats/des en el curs acadèmic 2019-20; el pressupost amb què 

es dote l'actual convocatòria 2020/2021; així com el nombre de sol·licituds 

rebudes. 

• La Facultat de Filosofia i Lletres seleccionarà prioritàriament tutors/es per a 

estudis de grau, reservant-se el dret, en funció del nombre de sol·licituds, de 

seleccionar tutors/es del PAT per a estudis de màster. 

• En casos de necessitat degudament justificada, la Comissió de Selecció de la 

Facultat de Filosofia i Lletres podrà sol·licitar al professorat tutor preseleccionat 

la seua assignació a qualsevol altra titulació de la Facultat de Filosofia i Lletres, 

sempre que el seu Departament estiga implicat en la docència d'aquesta titulació. 

 

Per al procés de selecció del professorat tutor PAT, la Comissió de Selecció de Facultat 

de Filosofia i Lletres estableix el següent barem: 

1. Professorat que imparteix docència en alguna de les titulacions del centre del 

qual sol·licita ser tutor o tutora (1 punt) 

2. Professorat adscrit al centre del qual sol·licita ser tutor o tutora (1 punt) 

3. Haver exercit les funcions de tutor/a PAT en el curs acadèmic 2019/2020 amb 

resultat satisfactori, prenent com a referència els Indicadors d'avaluació de 

l'acció tutorial del curs 2019-2020 (fins a 5 punts) 



4. Experiència anterior com a tutor o tutora PAT (1 punt/cada participació 

acreditada) 

5. Participació en les activitats formatives sobre el PAT programades des de l'ICE 

(1 punt/cada participació acreditada) 

6. Adequació al perfil de tutor/a idoni (fins a 10 punts). El/la sol·licitant haurà de 

motivar perquè es presenta a la convocatòria i suggerir possibles millores en el 

desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial (PAT) en la Facultat de Filosofia i 

Lletres. 

 

IMPORTANT: Tota la documentació acreditativa requerida que no s'haja adjuntat al 

formulari de sol·licitud habilitat per l'ICE, incloent el document amb la motivació 

personal, haurà d'enviar-se per Registre (e-Administració: instància genèrica) en un únic 

pdf. dirigit al Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres abans del venciment del 

termini indicat en la convocatòria. 

 


