
Pla d’Acollida i d’Acció Tutorial –  MAMME 
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  

L’acollida i acció tutorial al MAMME es concreta en diverses accions:  
 
• Cada estudiant del MAMME té assignat un professor tutor: En el procés 

d'admissió al MAMME, a cada estudiant admès li és assignat un professor del 
màster com a tutor. Per als titulats del Grau en Matemàtiques de l’FME, que ja 
tenen coneixement del centre, les branques i el professorat del MAMME, el tutor 
acostuma a ser el director del MAMME. Per a estudiants d’altres titulacions o altres 
centres s’acostuma a assignar un altre professor, tenint en compte els interessos 
manifestats per l'alumne i la seva formació prèvia i el perfil docent i investigador del 
tutor, per tal que el tutor pugui guiar l’estudiant dins de la branca en que està més 
interessat. La primera tasca del tutor, i potser la més important, és orientar el nou 
alumne a l'hora de triar les matèries de les quals es matricularà el primer 
quadrimestre del màster, al setembre. El contacte alumne-tutor no es perd després i 
l'alumne sap que pot comptar amb el seu tutor quan tingui dubtes sobre la seva 
trajectòria al màster.  

• El director del màster com a referència addicional: En el cas d’estudiants que no 
han cursat un grau en matemàtiques, o similar, el director del màster acostuma a 
tenir una reunió presencial o per Skype abans de l’admissió, per tal d’informar 
adequadament al candidat sobre el màster, comentar la llista preliminar de les 
assignatures que faria en el primer semestre i valorar la conveniència de fer el 
màster tenint en compte la base del candidat. Durant el curs, qualsevol dels 
estudiants del MAMME es pot adreçar al responsable del màster per resoldre 
qualsevol problema o dubte. En particular, l’estudiant pot demanar-li orientació a 
l’hora de triar assignatures, o de triar tema i director pel seu Treball de Fi de Màster 
(TFM).  

• El paper de tutor del director del Treball de Fi de Màster: L’última etapa de 
l’estudiant al MAMME és la realització del seu TFM. Una cop l´estudiant ha triat 
tema i director per al seu TFM, el director del TFM col·labora en la orientació 
acadèmica de l’estudiant. 

• Reunió de benvinguda als nous estudiants: L'acollida al MAMME es 
complementa amb una reunió, a la que són convocats tots els estudiants de nou 
ingrés, que generalment es fa el primer dia de classe. En aquesta reunió es 
recorden les característiques principals del pla d’estudis, es recorda que al final del 
primer semestre haurien de començar a tenir una idea de quin serà el tema i el 
director del seu TFM, es recorda la possibilitat de fer mobilitat Erasmus al segon 
semestre. Es fa també un recordatori dels llocs web del màster i de l'FME, per tal 
que tots els estudiants sàpiguen on poden trobar la informació del curs i de les 
assignatures i on s’han de fer gestions de Secretaria. Se'ls informa també dels 
serveis informàtics que tenen a la seva disposició i es fa la presentació de la 
Biblioteca de l'FME. 
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