
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 2919-29 "'- Universitat d'Alacant 
P- "'- Universidad de Alicante 

Isabel Marcillas Piquer Tutora dels grups 3 i 6 del primer curs del Grau de Mestre per a l'Educació 
Primària. Sessió del mes d'octubre. 

Què és el Pla d'Acció Tutorial, PAT? 
Acció orientada a la millora de l'atenció integral 

de l'alumnat 

Tens dubtes relacionats 
amb el desenvolupament 
dels teus estudis a la UA? 

Individuals? Col·lectius? 

El teu tutor o o tutora del 
PAT t'ajudarà a resoldre' ls!!! 

I Podeu posar-vos en contacte amb 
el vostre tutor o tutora a través de 

tutoria UACioud 

El vostre tutor o tutora es pot dirigir 
a vosaltres i escriure-vos per a 
informar-vos d'activitats diverses a 
través de la vostra ADREÇA DE 
CORREU ELECTRÒNIC DE LA UA. 
LA RECORDEU? 

Podeu readreçar el vostre correu, així vos 
assegurareu de rebre tota la informació!!! 
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Podeu posar-vos en contacte amb 
el vostre tutor o tutora a través de 

tutoria UACioud 

El vostre tutor o tutora es pot dirigir 
a vosaltres i escriure-vos per a 
informar-vos d'activitats diverses a 
través de la vostra ADREÇA DE 
CORREU ELECTRÒNIC DE LA UA. 
LA RECORDEU? 

Podeu readreçar el vostre correu, així vos 
assegurareu de rebre tota la informació!!! 
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I Treballem perquè la feina d'homes i dones I 

siga igual de visible i que els drets de tots i ............ ... ;,., ....... ........ ; .. ,.. .... .._ .... ... 

Com? 
1. Entreu al vostre correu a través de la pestanya Webmail 
que trobareu a la pàgina de la UA: hnps:/!www ua es 
2. Aneu a la pestanya "Preferències" 
3.Dirigiu-vos a "Readreçar correu" 
4.1ntroduïu l'adreça on voleu rebre els vostres correus 
S.Punxeu en "Acceptar" 

' ' • 



;IJIC LULa IQ IIIIUIIIIQ.\IIU::: 

Com? 

1. Entreu al vostre correu a través de la pestanya Webmail 
que trobareu a la pàgina de la UA: https://www.ua.es 
2. Aneu a la pestanya "Preferències" 
3.Dirigiu-vos a "Readreçar correu" 
4.1ntroduïu l'adreça on voleu rebre els vostres correus 
5.Punxeu en "Acceptar" 
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Recordeu-vos de consultar la 
pàgina de la Facultat d'Educació 

https://educacio.ua.es 

Hi ha molta informació que pot resultar-vos 
d'interés 

Estudies 



Pla d'Igualtat en la nostra Facultat 
RECURSOS 
DOCENTS 

https://ed u caci o. u a. es/va/pla-d-igualtat/pla-d-igualtat-facultat -d-educacio. html 

Treballem perquè la feina d'homes i dones 
siga igual de visible i que els drets de tots i 
totes siguen equiparables 

Biblioteca Digital de Recursos Docents 
amb Perspectiva de Gènere 

amb perspectiva de gènere 
en la docència universitària 



Consultes, suggerències,queixes i 
agraïments: 

Accediu al formulari a través de la Secretaria: 
https://educacio.ua.es/va/secretaria/secretaria
administrativa.html 

·Caldrà que espereu que la consulta 
siga admesa a tràmit. 

·Si no ho és, vos n'indicaran el 
motiu. 

Si teniu queixes relacionades amb l'avaluació 
dels aprenentatges, podeu consultar-ne el 
reglament: https://www.boya.ua.es/pdf.asp? 
pdf=3498.pdf 



Finalment ens agradaria saber quins són els 
temes de què voldríeu rebre informació. 

Ens interessen les vostres opinions 
••• 

• •• 

• •• 
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