
 

 

CONVOCATÒRIA PER A PARTICIPAR COM A ESTUDIANT 
TUTOR/A ENTRE IGUALS DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES 
 
Mitjançant la present convocatòria s'obri el procés per a triar l’alumnat a càrrec de tutories entre iguals que 
compondran el Programa d'Acció Tutorial de la Facultat de Filosofia i Lletres per al curs 2016/2017. 
 

CONVOCATÒRIA 

 
1. OBJECTE 
 
Seleccionar els i les estudiants que exerciran el paper de tutor o tutora entre iguals en aquest programa 
durant el curs 2016/2017. Amb aquest objecte s’escolliran un total de 12 alumnes, un per cadascuna de les 
titulacions de grau de la Facultat de Filosofia i Lletres i que es detallen a continuació: 

 Grau en Història 

 Grau en Geografia i Ordenació del Territori 

 Grau en Turisme 

 Grau en Humanitats 

 Grau en Espanyol: Llengua i literatures 

 Grau en Estudis Anglesos 

 Grau en Estudis Francesos 

 Grau en Estudis Àrabs i Islàmics 

 Grau en Traducció:  
o Alemany 
o Francés 
o Anglés 

 

2. OBLIGACIONS DE LES PERSONES SELECCIONADES 
 
L’alumnat a càrrec de les tutories entre iguals, en coordinació amb la tutora o tutor PAT, col·laborarà en les 
tasques que els encomanen bé els tutors docents o bé la coordinació general del programa (com per 
exemple la jornada d'acolliment de nous estudiants a principi de curs). 
 
En tot cas, les persones seleccionades hauran de realitzar les funcions pròpies del Programa d'Acció Tutorial 
que es recullen a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació 
(http://web.ua.es/va/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html), i podran accedir als beneficis que 
corresponguen a aquest lloc, i que determinarà aquest Centre.  
 

3. DURADA 
 
L’alumnat a càrrec de les tutories entre iguals ho serà durant el curs 2016-2017. 

http://web.ua.es/va/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html


 

 

 

4. CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT A CÀRREC DE LES TUTORIES ENTRE IGUALS DEL 
PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL 
 
1. Podrà participar en la convocatòria tot l’alumnat que així ho desitge i que estiga matriculat en els cursos 
de 2n, 3r i 4t. 
 
2. Només podran presentar-se per exercir les tutories entre iguals per a la titulació en què hagen formalitzat 
la matrícula. 
 
3. Les persones que presenten la candidatura hauran d'aportar una justificació raonada de la seua voluntat 
i motivació per participar en el Programa d'Acció Tutorial de la Facultat de Filosofia i Lletres i de les 
expectatives que es plantegen en el compliment de la funció de tutoria entre iguals. En aquesta justificació 
l’alumna o alumne haurà d'indicar les qualitats que, al seu parer, faran que siga capaç per a l'exercici de la 
funció tutorial entre iguals. 
 
4 Es valorarà positivament la participació activa en òrgans de representació a la universitat (consells de 
departament, delegats de classe, membres del claustre i/o de la Junta de Facultat, membres de comissions 
acadèmiques de grau ...). 
 

Documentació a presentar i barem aplicable: 
 
- Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 
 
- Expedient acadèmic, expedit per la Secretaria de la Facultat (fins a 2 punts). Es valorarà el nombre de 
crèdits superats, de la manera següent: 
Matrícula formalitzada en 2n curs i tenir aprovats 60 crèdits: 1 punt. 
Inscripció formalitzada en 3r o 4t curs i tenir aprovats 120 crèdits: 2 punts. 
 
- Currículum vitae de la persona sol·licitant, en el qual figuren de manera expressa aquelles activitats de 
formació en ciències de l'educació (cursos ICE, innovació, EEES, tutorització PAT i similars) i els anys de 
dedicació a l'Acció Tutorial exercits. Altres mèrits curriculars podran ser tinguts en compte de forma 
complementària. Aquest apartat valdrà fins a 3 punts. 
 
- Informe raonat, en un text de només de 2.000 caràcters (sense comptar espais) en el qual faça constar les 
seues motivacions i qualitats per a l'exercici d'aquesta tasca (fins a 3 punts) 
 
- Informe-certificat de l'òrgan corresponent en què s'acredite la seua participació activa en algun dels 
òrgans de gestió i govern de la Facultat (fins a 2 punts): 
- Delegat o delegada de grup però no de curs: 0'5 punts 
- Membre de Consell de Departament: 0'5 punts 
- Delegada o delegat de curs: 1 punt (no acumulable si és delegada o delegat de grup) 
- Membre de la Comissió acadèmica de grau: 1'5 punts 
- Membre de la Junta i/o del claustre de la Facultat: 2 punts 



 

 

 

5. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
El termini estarà obert entre el 6 i el 19 de juny de 2016. Els i les sol·licitants hauran de lliurar la 
documentació requerida en el registre auxiliar de la Facultat, en horari d'atenció al públic dins de termini 
citat. 

 
6. COMISSIÓ AVALUADORA DE LES SOL·LICITUDS 
La selecció es durà a terme per una comissió composta per: 
- El Degà o persona en qui delegue 
- El Coordinador d'Estudiants de la Facultat (o persona en qui delegue) 
- La Coordinadora del PAT de la Facultat (o persona en qui delegue) 
- El Coordinador/a de la titulació per a la qual es resolga el procés de selecció, o persona en qui delegue. 
- La presidenta de la Delegació d'Estudiants de la Facultat (o persona en qui delegue) 
- Un membre del professorat que haja estat tutor o tutora però que no siga aspirant en el procés de 
selecció. 
 
Cap dels membres de la comissió podrà formar part del procés de selecció com a aspirant. 
 

7. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
Es farà pública el dia 23 de juny de 2016, a través de la web de la Facultat de manera provisional. 
Transcorreguts cinc dies hàbils, prevists per a la presentació i resolució d'al·legacions, la resolució definitiva 
es produirà el dia 1 de juliol de 2016, també a través de la pàgina web de la Facultat de Filosofia i Lletres. 


