
 
 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
 

A. VALORACIÓ DEL TUTOR DEL CENTRE DE PRÀCTICUM 
(a realitzar per l’alumnat) 
 
Alumne/a que avalua:................................................................................................................................  
Ensenyament: .............................................................................................................................................. 
Nom del Centre on realitza les pràctiques: ............................................................................................  
Nom del tutor del Centre de Pràcticum: .................................................................................................  
 
1. Direcció del treball de tutorització de l’alumne/a 

molt dolenta                    molt bona 
 Planificació de les pràctiques (atractives, adequades):   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Preparació rebuda (dóna informació adequada, sap ensenyar)  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Direcció del treball (supervisa, dóna orientacions aplicables,  

resolt dubtes, suggereix bibliografia)     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Facilita l’adaptació de l’alumne/a (incorporació a equips, 

delega responsabilitats)      0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Disponibilitat de temps (dedicació, regularitat)    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Coordinació amb el/la tutor/a de la universitat    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
2. Actitud/disposició envers l’alumne/a 
 

 Atenció/tracte rebut/assequibilitat/amabilitat    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Té en compte les iniciatives de l’alumne/a    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Permet la participació activa de l’alumne/a    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
3. Valoració global. Compliment i actitud    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
B. VALORACIÓ DEL/LA TUTOR/A DE LA FACULTAT 
(a realitzar per l’alumnat) 
 
Nom del tutor de la Facultat: ...................................................................................................................  
 
1. Treball de tutorització 
 

 Preparació oferta a l’alumne/a (assessorament en bibliografia, 
ajut per completar la formació)     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 Disponibilitat de temps (dedicació, regularitat)    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Coneixement dels temes relacionats amb les pràctiques   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Contacte i coordinació amb el tutor extern    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Seguiment del treball de l’alumne/a al Centre    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Orientació en la realització de la memòria de final del Pràcticum  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
2. Actitud/disposició envers l’alumne/a 
 

 Atenció/tracte rebut       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Preocupació i eficàcia en la resolució de problemes   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
3. Valoració global. Compliment i actitud 
 

 Satisfacció general       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
 
Altres comentaris que vulguis fer  _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



C. VALORACIÓ D’ASPECTES GENERALS DEL PRÀCTICUM.  
(a realitzar per l’alumnat) 
 
1. Organització/format del pràcticum 

gens adequada         molt adequada 
 Nombre d’hores       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Informació disponible sobre el pràcticum (resulta clara, 

suficient i accessible)       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Organització general (terminis, requisits, resolució de problemes)  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Freqüència de reunions amb els tutors     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Varietat i amplitud de l’oferta de Centres    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Sistema d’avaluació       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 La plaça que et vam assignar estava entre les primeres que vas 

sol·licitar        0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Sabies a qui t’havies de dirigir si sorgia algun problema en  

l’assignació de places       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
2. Plaça de pràcticum escollida 
 

 Pla d’activitats ofert en la plaça     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Ajust al perfil d’un/a professional de la titulació pròpia   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Mesures de prevenció, seguretat i higiene     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Assignació de responsabilitats adequades a l’alumnat en formació  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Càrrega de treball, va ser adequada?     0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Possibilitats de formació/accessibilitat de materials   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Hauria de continuar oferint-se?      NO/SI 
 Allò que has après en el pràcticum és útil per a la teva formació 

professional        0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
3. Relació amb la resta de formació/pla d’estudis 

gens útil            molt útil 
 Els coneixements rebuts a la Facultat són útils/suficient per al pràcticum o 

la futura activitat professional?        0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Possibilitat d’aplicació d’allò que has après a la Facultat?      0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
4. Relació amb futures perspectives professionals 
 

 Utilitat del pràcticum per al futur professional       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
5. Relació amb expectatives professionals prèvies 

molt poc                    molt 
 Interès previ que tenia per la plaça        0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 S’han cobert les expectatives?         0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 S’han aconseguit els objectius previstos?       0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
6. Característiques del Centre 
 

 Instal·lacions adequades/lloc de treball de l’alumne/a      0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Materials actualitzats          0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 
Altres comentaris que vulguis fer  _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Gràcies per la teva col·laboració     Data: 
        Signatura de l’alumne 
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