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HORARIS DE TUTORIA 

Els HORARIS DE TUTORIA són una eina fonamental de treball, per açò hem de tenir-los 
sempre actualitzats. Per a fer visibles els nostres horaris de tutoria hem de mantenir 
actualitzats sempre dos canals d'informació: L'UACloud  i la pàgina web del Departament. 

Per a actualitzar l'horari de tutoria has de realitzar el següent procés: 

1. Comprovar que el nombre d'hores assignades per a la tutoria presencial coincideix 
amb la normativa que la Universitat d'Alacant té sobre aquest tema. Per a açò 
pots consultar amb la taula que adjuntem a aquest document (Annex I: QUADRE 
DE TUTORIES), on trobarà els enllaços directes a la normativa vigent. Hem de tenir 
present que els nostres horaris de tutoria són públics, per la qual cosa és 
convenient ajustar-nos a l'establit per la Universitat. 

2. Actualitzar les dades que apareixen en l'aplicació Tutories d'UACloud. Per a 
realitzar aquesta tasca pots seguir les indicacions del tutorial adjunt al document 
(Annex II: MODIFICACIÓ DE L'HORARI DE TUTORIAS). 

3. Les dades reflectides en la pàgina web del Departament, s'actualitzaran 
automàticament quan realitzes les modificacions en l'UACloud. 

La informació actualitzada sobre horari de tutories és molt important per a la 
realització de tasques de gestió, per la qual cosa és necessari que cada 
quadrimestre comprovem que és correcta. 

A més, en la pàgina web, en I MPRESOS I FORMULARIS, trobaràs el full que has 
d'emplenar per a col·locar en la porta del despatx del Departament. (Annex III: 
ACTUALITZACIÓ DE L'HORARI EN LA PORTA DEL DESPATX). 

 

Annex I.- QUADRE DE TUTORIES. 

QUADRE DE TUTORIES 

CATEGORIA PROFESSIONAL 
TUTORIES SETMANALS 

Presencials (1) Virtuals (2) TOTAL 

Professorat Titular (PT) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Contractat Doctor (PCD) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Ajudant Doctor (AYD) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Col·laborador (COL) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Ajudant (AI) 1er i 2º any 2,5 hores  1,5 hores 4 hores 

P. Ajudant (AI) 3er i 4º any (*) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Associat (18 crèdits) 4 hores  2 hores 6 hores 

P. Associat (12 crèdits) 2,5 hores  1,5 hores 4 hores 

P. Associat (6 crèdits) 2 hores  1 hora 3 hores 

(1) Pla d'Ordenació Integral de l'U. d'Alacant. Consell Governe Extraordinari. 15/02/2007 
(estableix el nombre d'hores de tutories de el PDI de la UA). 
(2) Reconeixement de les tutories virtuals. Consell de Govern. 04/03/2008 
(*) Si es doctora. 

ENLLACE SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA 
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/docencia-y-tutorias/tutorias.html 

 

https://sga.ua.es/es/documentos/normativa-academica/docencia-y-tutorias/horas-tutorias-pdi.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=828.pdf
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/docencia-y-tutorias/tutorias.html
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Annex II .- MODIFICACIÓ DE L'HORARI DE TUTORIAS 

1.- Entrar en l'aplicació “Tutories” d'UACloud . 

 

2.- Dins del desplegable “Tutories amb el teu alumnat” accedir a la “configuració” per a 

modificar-la. 
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3.- Esborrar l'horari que figura i que anem a modificar usant la funció de “paperera”. 

4.- Afegir nou horari on figure el dia, l'hora d'inici i final i el lloc (despatx). Si volem anotar alguna 

observació ho podem fer en el seu camp concret. 

5.- Reflectir la  I stancia en la qual se situa el nostre despatx. 

6.- “Afegir”. S'actualitzaran les dades. 

 

 

Annex III: ACTUALITZACIÓ DE L'HORARI EN LA PORTA DEL DESPATX. 

Per a realitzar aquesta tasca en la pàgina web, en IMPRESOS I FORMULARIS, trobaràs la 
fulla que has d'emplenar per a col·locar en la porta del despatx del Departament. 

 

 

ESBORRAR L’HORARI ANTERIOR 

NOU HORARI + AFEGIR 


