
Informe que fa el tutor de l’empresa de l’estudiant de l’ETSEA (UdL) en Pràcticum 

 

      TUTOR DE L’EMPRESA:  

 

      EMPRESA:  

 

      ALUMNE/A:                                         DATA: 

  

 

Valoreu les afirmacions d’aquest full considerant 5= màxim d’acord i 1=desacord total 

 

Execució de la pràctica:                                                                                                                             Valoració (1-5) 

1. El nombre total d’hores realitzades en l’empresa/entitat ha estat de:        

(a especificar entre  120 - 600)  

2. La presencialitat i puntualitat de l’estudiant ha estat correcta....................................... 

3. Les activitats assignades pel desenvolupament de la Pràctica s’han dut a terme 

segons el previst..................................................................................................................... 

 

Valoració de l’Estudiant: 

4. L’estudiant ha tingut cura dels aspectes formals i de presentació.................................. 

5. Disponibilitat per a l'aprenentatge.................................................................................. 

6. Responsabilitat i motivació per portar a terme les tasques proposades......................... 

7. Capacitat d’observació, d’anàlisi, reflexió i síntesi........................................................... 

8. Capacitat d’autoformació, creativitat i iniciativa............................................................. 

9. Habilitats de comunicació oral i escrita........................................................................... 

10. Facilitat d’adaptació a diferents àmbits de treball........................................................... 

11. Capacitat de treball en equip........................................................................................... 

12. Ha arribat a conèixer l’organització i el funcionament de l’empresa/entitat ................. 

13. Capacitat per les relacions interpersonals....................................................................... 

14. La relació amb el tutor de l’empresa/entitat ha estat fluida, dinàmica........................... 

15. Ha respectat la privadesa i discreció en les relacions...................................................... 

16. Valoració global de l'estudiant......................................................................................... 

Formació prèvia: 

17. La formació prèvia de l'estudiant ha estat adequada per al desenvolupament  

de la pràctica.......................................................................................................................... 

18. Aspectes en els quals caldria intensificar la formació de l'estudiant.  

(Valoració en text lliure, Opcional) 
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Valoració Global de la Pràctica 

19. La presència de l’estudiant en pràctiques ha resultat positiva per l’empresa/entitat....  

20. El Projecte Formatiu (competències, objectius,etc) ha estat adequat i assolible........... 

21. Els contactes amb la Universitat per a l’organització i desenvolupament de la Pràctica 

han estat suficients.......................................................................................................... 

22. La valoració global de l'experiència és bona.................................................................... 

23. Vol que la seva empresa/entitat sigui tinguda en compte pel proper curs en 

l’assignació d’estudiants en pràctiques? ......................................................................... 
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