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1. Preàmbul 

El model docent de la Universitat Rovira i Virgili (URV), centrat en l’aprenentatge actiu dels estudiants, 
té com un dels punts estratègics les pràctiques externes. Les estades en empreses i entitats permeten 
als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la formació acadèmica fent-les 
evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, les pràctiques els 
permeten conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d’estudi i adquirir experiència, la 
qual cosa els facilita la incorporació al món laboral. 

L’Estatut de l’estudiant universitari reconeix com a dret específic dels estudiants de grau i de màster 
la realització de pràctiques externes i el dret a la tutela efectiva, acadèmica i professional. La Normativa 
de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, aprovada pel Reial decret 592/2014, 
d’11 de juliol, estableix un marc normatiu complet i adequat als nous plans d’estudis. 

La Normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 20 de desembre de 
2012, fixa les directrius generals aplicables a les normatives de pràctiques externes dels centres de la 
URV. De la mateixa manera, la Normativa general de desenvolupament del pràcticum de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) fixa les directrius generals aplicables a les normatives de la 
Facultat i estableix que els diferents ensenyaments de grau i màster poden establir normatives 
específiques. 

Aquest document recull les especificitats de les pràctiques externes del màster en Psicologia General 
Sanitària i pretén establir el marc general de desplegament d’aquestes pràctiques i ser una guia per als 
estudiants, tutors acadèmics i tutors professionals en el desenvolupament de les pràctiques. 

2. Finalitat i descripció de les pràctiques externes 

El principal objectiu de les pràctiques externes del màster en Psicologia General Sanitària és posar en 
contacte l’alumnat amb els contextos on el professional de la psicologia general sanitària desenvolupa 
les seves funcions, de manera que es faciliti la integració dels coneixements teòrics i pràctics i que 
pugui tenir accés a les demandes i als programes d’intervenció més habituals en un context concret 
(centre, hospital, etc.). 

El pla d’estudis del màster en Psicologia General Sanitària incorpora 30 crèdits de Pràctiques Externes. 
Els continguts, coneixements, competències i habilitats relacionats amb aquesta matèria es presenten 
en dues assignatures obligatòries: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II.  

• Pràctiques Externes I (12 crèdits): es desenvolupa durant el primer any del màster i implica la 
realització de 270 hores de pràctiques presencials supervisades, més 30 hores de treball personal 
de l’estudiant. Aquesta assignatura es du a terme en dos períodes i l’estudiant ha de triar en quin 
d’ells ho vol fer: el primer abasta de mitjans de gener a mitjans d’abril, i el segon de mitjans d’abril 
a finals de juny. 

• Pràctiques Externes II (18 crèdits): es desenvolupa durant el segon any del màster i implica 
405 hores de pràctiques presencials supervisades, més 45 hores de treball personal de l’estudiant. 
Habitualment es realitza en el període comprès entre octubre i mitjans de gener. 

Per tal de garantir l’espai de treball on fer les pràctiques externes, la Universitat signa convenis amb 
centres sanitaris reconeguts per la Generalitat de Catalunya, que posen a disposició les instal·lacions i 
els professionals per tal de col·laborar en la formació dels estudiants. D’aquesta manera, cada centre 
nomena un psicòleg o psicòloga (psicòleg general sanitari o psicòleg especialista en psicologia clínica) 
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perquè faci la funció de tutor o tutora dels estudiants mentre dura l’estada al centre i perquè es 
responsabilitzi de la formació de l’estudiant al centre de treball (tutor o tutora professional).  

Des de la coordinació de pràctiques del màster s’assigna un professor o professora responsable de la 
coordinació, seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades pels estudiants durant el període 
de pràctiques (tutor o tutora acadèmic). 

L’estudiant pot sol·licitar el reconeixement en forma de crèdits per la URV de l’experiència laboral i 
professional que pugui acreditar. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències 
inherents al títol pel qual es demana. La FCEP ha d’avaluar les peticions de reconeixement, d’acord 
amb els criteris generals establerts per la URV i els criteris específics de la Facultat. L’estudiant s’ha 
d’informar del tràmit administratiu (criteris, cost, terminis, etc.). 

S’ofereix la possibilitat de fer les pràctiques externes en període d’estiu als estudiants que encara no 
s’hi hagin matriculat. En aquest cas, cal seguir el procediment establert per a aquest tràmit 
administratiu. 
 
L’estudiant pot reconèixer en forma de crèdits l’experiència laboral i professional que pugui acreditar. 
Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents al títol de màster en 
Psicologia General Sanitària. A tal efecte, ha de seguir el tràmit administratiu corresponent i complir 
els criteris específics de la FCEP per al reconeixement de l’experiència professional. 
 
 

3. Centres o serveis sanitaris per fer les pràctiques 

Els centres o serveis sanitaris1 on es poden desenvolupar les pràctiques externes han d’estar 
autoritzats i registrats com a centres sanitaris als corresponents registres de centres, serveis i 
establiments sanitaris de la comunitat autònoma corresponent.  
 
A més, per impartir les pràctiques externes la URV ha de tenir signat el corresponent conveni amb els 
centres o serveis sanitaris o conjunt de centres i serveis sanitaris. No és necessari l’establiment del 
conveni en cas que el centre o servei sanitari estigui adscrit a la URV.  
 
Per poder subscriure el conveni de pràctiques externes, els centres o serveis sanitaris han de complir, 
com a mínim, amb els elements bàsics següents: 
 

 Taxa d’activitat: mínim 400 consultes/any (80 de noves). 

 Recursos materials (arxius d’històries clíniques, registre informatitzat de casos i d’activitat 
assistencial, biblioteca, eines d’exploració psicològica i de ponderació clínica, instal·lacions 
per a formació, etc.). 

 Organització, gestió interna i control de qualitat (normativa, programació anual per 
objectius, memòria anual activitats, protocols actualitzats diagnòstic i teràpia, sessions 
clíniques mín. 1/mes). 

                                                           
1 Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials 

de màster en Psicologia General Sanitària, que habiliten per l’exercici de la professió titulada i regulada de Psicòleg General 
Sanitari. 
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4. Funcionament de les pràctiques externes 

El desenvolupament de les pràctiques externes s’organitza en quatre fases: 

Fase I. Informació, elecció i assignació del servei, centre o institució de pràctiques 

Fase II. Informació i contextualització de les pràctiques 

Fase III. Pràctiques en el servei, centre o institució 

Fase IV. Finalització de les pràctiques i avaluació 

 

Fase I. Informació, elecció i assignació del servei, centre o institució de pràctiques 

En aquesta fase s’han de fer reunions informatives i enviar correus electrònics informatius per facilitar 
el procediment de priorització de centres als estudiants i la posterior assignació. 

L’assignació dels centres de pràctiques es du a terme en funció de la nota. En el cas de les Pràctiques 
Externes I es pren com a referència la nota de la mitjana de l’expedient de la titulació que dona accés 
al màster, i per a les Pràctiques Externes II, la mitjana de l’expedient acadèmic del màster. 

La temporització corresponent a cada una de les assignatures de pràctiques externes és la següent: 

Pràctiques Externes I 

Setembre: es convocat els estudiants a una reunió informativa per explicar-los el funcionament de les 
pràctiques. 

Novembre: es publica la llista de places al web de la FCEP i els estudiants disposen d’un termini per 
sol·licitar el centre de pràctiques; en aquesta sol·licitud han d’ordenar els centres per ordre de 
preferència. 

Desembre: s’assignen els centres i els tutors acadèmics.  

 

Pràctiques Externes II 

Principis de setembre: es convoca els estudiants a una reunió informativa per explicar-los el 
funcionament de les pràctiques. 

Setembre: es publica la llista de places al web de la FCEP i els estudiants disposen d’un termini per 
sol·licitar el centre de pràctiques; en aquesta sol·licitud han d’ordenar els centres per ordre de 
preferència. 

Finals de setembre: s’assignen els centres i els tutors acadèmics.  

Hi ha la possibilitat que un estudiant faci les pràctiques en un centre que no consti a l’oferta. Per poder 
optar per aquesta alternativa, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb la coordinació de pràctiques, 
que ha de revisar si les característiques del centre proposat s’ajusten als requeriments exigits i tramitar 
el conveni entre el centre i la Universitat. És imprescindible que el conveni estigui activat per poder 
iniciar les pràctiques al centre. 
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Fase II. Informació i contextualització de les pràctiques 

Abans d’iniciar l’estada al centre de pràctiques, el tutor o tutora acadèmic ha de programar una tutoria 
amb els estudiants dels quals es responsabilitza per informar-los sobre les característiques de les 
pràctiques externes, concretar-ne aspectes logístics (horari, calendari d’estada al centre, etc.), signar 
el full de compromís de pràctiques (vegeu l’annex 1), orientar sobre l’inici de les pràctiques, facilitar la 
bibliografia pertinent, proporcionar directrius per a l’elaboració de l’informe de pràctiques i informar 
sobre els criteris d’avaluació de les pràctiques. 

Després d’aquesta primera tutoria amb l’estudiant, és molt recomanable que el tutor o tutora 
acadèmic, juntament amb l’estudiant, organitzin una primera reunió al centre amb el tutor o tutora 
professional assignat per tal de concretar aspectes relacionats amb el funcionament de les pràctiques 
i signar el full de compromís. 

Cal signar tres còpies del compromís de pràctiques: una per al centre de pràctiques, una altra per a 
l’estudiant i una tercera per a la Universitat. Per poder iniciar les pràctiques és imprescindible lliurar 
aquesta tercera còpia a la Unitat de Suport a la Gestió de Centre i Departaments-FCEP-DPe-DPs.  

Fase III. Pràctiques al servei, centre o institució 

Durant l’estada al centre, les pràctiques poden evolucionar per diverses fases. La primera fase és la de 
preparació, en la qual l’estudiant s’ha de centrar a observar el funcionament del centre i les tasques 
dels diferents professionals que hi treballen. La segona fase és la d’intervenció acompanyada, en la 
qual l’estudiant pot dur a terme algun tipus d’intervenció o tasca senzilla, amb el suport i supervisió 
directa del tutor o tutora professional. Finalment, en un estadi més avançat de les pràctiques, sempre 
que el tutor o tutora professional ho consideri oportú, es pot fomentar que l’estudiant passi a la fase 
d’intervenció autònoma supervisada, en la qual realitza tasques similars a les de la fase anterior, però 
de manera més autònoma i amb una supervisió no tan directa.  

En totes les fases l’estudiant ha de respectar els principis ètics i deontològics vinculats a l’exercici de la 
professió de psicòleg general sanitari. 

Fase IV. Finalització de les pràctiques i avaluació 

Un cop finalitzades les pràctiques externes, és recomanable que l’estudiant, el tutor o tutora 
professional i el tutor o tutora acadèmic tinguin una reunió final, sigui presencial o virtual, per 
reflexionar sobre els aspectes que han funcionat correctament i els que podrien haver millorat en el 
desenvolupament de les pràctiques. Al marge d’aquest moment final, cal que durant tot el procés de 
pràctiques la comunicació entre tutor o tutora acadèmic, estudiant i tutor o tutora professional sigui 
prou fluïda per solucionar qualsevol problema o dificultat que sorgeixi tan ràpid com sigui possible. Les 
pràctiques externes s’avaluen mitjançant la valoració del tutor o tutora professional de la feina feta i 
la valoració que fa el tutor o tutora acadèmic de l’informe de pràctiques, que l’estudiant ha de 
presentar en temps i forma. El punt 5 d’aquesta normativa descriu de forma detallada el procés 
d’avaluació de les pràctiques externes. 

5. Activitats per fer a les pràctiques externes 

A banda de les activitats que l’estudiant du a terme al centre de pràctiques sota la supervisió del tutor 
o tutora professional, hi ha dues activitats fonamentals que l’estudiant també ha de realitzar: les 
tutories amb el tutor o tutora acadèmic i l’informe de pràctiques externes.  
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a) Les tutories amb el tutor o tutora acadèmic 
L’objectiu de les tutories amb el tutor o tutora acadèmic és assessorar l’estudiant sobre els continguts 
i característiques de les pràctiques externes, resoldre consultes i problemes en aquest sentit i fer un 
seguiment del desenvolupament de les pràctiques. Es recomana que es duguin a terme com a mínim 
tres reunions: 

Reunió inicial: reunió conjunta entre el tutor o tutora acadèmic, el tutor o tutora professional i 
l’estudiant per acordar el calendari i horari de pràctiques, presentar el tutor o tutora professional a 
l’estudiant i signar el document de compromís de pràctiques. 

Reunió de seguiment: reunió presencial o contacte telefònic o escrit entre el tutor o tutora acadèmic 
i l’estudiant per fer un seguiment del funcionament de les pràctiques. 

Final: reunió o contacte telefònic entre el tutor o tutora acadèmic i l’estudiant per valorar tot el procés 
de pràctiques. 

b) L’informe de pràctiques externes 
L’informe de pràctiques fa referència a la memòria que l’estudiant elabora en relació amb l’estada de 
pràctiques al centre. És el tutor o tutora acadèmic qui ha de proporcionar les indicacions específiques 
per a la seva elaboració i qui s’encarrega d’avaluar aquest treball a partir d’uns criteris establerts 
prèviament per la coordinació de les pràctiques del màster. L’informe inclou les seccions següents: 

1) Breu descripció del lloc/centre de pràctiques. 

2) Breu descripció diària de les accions realitzades al centre de pràctiques. 

3) Descripció concreta i diària d’un aprenentatge. 

4) Relació entre els principals aprenentatges pràctics concrets i la teoria disponible sobre el tema. 
Es tracta de facilitar els ponts entre els coneixements teòrics i pràctics, evitant illes de 
coneixement. Cal incloure referències bibliogràfiques que fonamentin els conceptes i teories 
plantejades. 

Extensió de l’informe: 

 Nombre de pàgines: màxim 35  

 Tipus de lletra: Calibri 

 Mida: 11 

 Interlineat: 1,5 

A l’annex 4 i a l’apartat següent es detallen els criteris d’avaluació de l’informe de pràctiques externes.  

Cal que l’estudiant lliuri l’informe de pràctiques al tutor o tutora acadèmic de la manera que expliciti 
la coordinació de pràctiques, i també que pugi una còpia de l’informe en format PDF a la bústia del 
Moodle destinada a aquest efecte. 

6. Avaluació i qualificació 

Les pràctiques externes s’avaluen en convocatòria única. Aquesta informació ha de constar 
explícitament a la guia docent. Els períodes de qualificació són els establerts per a la resta 
d’assignatures, d’acord amb el calendari acadèmic del màster. L’estudiant pot sol·licitar l’avançament 
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o l’endarreriment de la convocatòria d’avaluació en els supòsits i el procediment establert a la 
Normativa de matrícula de grau i màster, per bé que cal que n’informi el tutor o tutora. 
 
Les pràctiques externes es qualifiquen numèricament. Si la qualificació és igual o superior a 9, el tutor 
o tutora acadèmic pot proposar la menció de matrícula d’honor (MH); en cas que el nombre de 
propostes superi les permeses per la Normativa acadèmica de màster, la Comissió Acadèmica del 
Màster ha de decidir a qui atorga la MH, per la qual cosa en cap cas se n’ha d’informar l’estudiant amb 
antelació. La Comissió Acadèmica del Màster ha de prendre en consideració totes les propostes de 
qualificació de MH, i després de consultar-ho amb el tutors dels treballs, ha de decidir a qui atorga 
aquesta qualificació. En el cas que l’estudiant no estigui d’acord amb la qualificació obtinguda, cal que 
segueixi el que estableix la Normativa acadèmica de màster de la URV per a la revisió de les 
qualificacions finals. El plagi o qualsevol altra acció demostrativament fraudulenta en l’elaboració de 
la memòria de les pràctiques externes comporta per a l’estudiant la nota de suspens. 
 
L’avaluació de les pràctiques es realitza mitjançant: 

 (1) la valoració per part del tutor o tutora del centre de pràctiques, que completa un 
qüestionari per valorar l’estada de pràctiques de l’estudiant (amb un pes d’un 80% en la nota 
final). Una còpia del qüestionari d’avaluació del tutor o tutora professional està disponible a 
l’annex 2.  

 (2) l’avaluació de l’informe de pràctiques per part del tutor o tutora acadèmic (amb un pes 
d’un 20%). Una còpia de la fitxa d’avaluació es pot trobar a l’annex 3. Per tal de facilitar 
l’avaluació d’aquest informe, es proporciona al tutor o tutora acadèmic una rúbrica que 
engloba els criteris d’avaluació de l’informe. L’annex 4 recull aquest criteris en una taula. 

Per aprovar les pràctiques externes cal obtenir un mínim de 5 en cadascuna de les avaluacions 
(valoració del tutor o tutora professional i avaluació de l’informe de pràctiques). 

 

El tutor o tutora acadèmic és l’encarregat de facilitar el qüestionari d’avaluació al tutor o tutora 
professional perquè l’empleni i de recollir aquesta valoració al final de les pràctiques. Un cop disposa 
de les dues valoracions (la del tutor o tutora professional i la de la memòria de pràctiques), ha de fer-
les arribar a la coordinació del màster. Aquests documents estaran accessibles a l’espai Moodle de 
cada assignatura de pràctiques externes. La coordinació de pràctiques externes del màster és qui 
computa les notes finals basades en aquestes valoracions i introdueix les notes finals a l’acta de les 
assignatures de pràctiques. 
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7. Annex 1. Document de compromís de pràctiques externes 

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 

DOCUMENT DE COMPROMÍS DE PRÀCTIQUES2 

MÀSTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA 

 

_____________________________________________________, amb DNI _________________, estudiant 
de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV, em dono per assabentat/da que les pràctiques 
que he de fer a (especifiqueu el nom del centre) _________________________________________________ 

 no constitueixen cap tipus de relació laboral ni d’adquisició de cap dret amb l’esmentat centre 

 són degudes a la meva formació universitària 

 tenen una assistència obligatòria en els dies i l’horari convinguts 

 comporten que la responsabilitat professional pertany al personal del centre 
 

I em comprometo a: 

 Assistir a _________________________________________ (centre) durant el període de 
______________ a ______________. 

 Seguir les orientacions del responsable del centre i/o persona que aquest designi. 

 Respectar i complir el Reglament de pràctiques vigent, el qual conec. 

 Respectar la confidencialitat, la reserva i els secret professional de la informació i de les dades de caràcter 
personal a què tingui accés durant l’estada al centre de pràctiques. 

 Presentar, si s’escau, a l’inici de les pràctiques el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents 
Sexuals a la persona responsable del centre, la qual n’ha de fer la recepció i custòdia. 

 

El responsable del centre pot suspendre les pràctiques si les circumstàncies ho fan necessari. En aquest cas, 
cal que ho comuniqui a la coordinació de les pràctiques del màster de la FCEP. Aquest centre no es fa 
responsable de cap accident o malaltia de l’estudiant en pràctiques. L’estudiant reconeix que està cobert per 
l’assegurança escolar. 
 

SIGNATURES: 

 

Estudiant Tutor/a de la Facultat Tutor/a del centre 
(signatura i segell del centre) 

 

Tarragona, ____de/d’_______________ de 201__ 

                                                           
2 S’ha de lliurar a la Unitat de Suport a la Gestió de Centre i Departaments FCEP-DPe-DPs. 
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8. Annex 2. Avaluació de l’estudiant per part del tutor o tutora del centre 

 

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 

 

 

 

 

1. DADES GENERALS  

Nom del centre/institució ...................................................................................................................... 

Nom i cognoms de l’estudiant avaluat/da .................................................................................................. 

Nom i cognoms del tutor/a professional..................................................................................... 

Nom i cognoms del tutor/a acadèmic .......................................................................................... 

Període de realització de les pràctiques 

Del _____ de __________________ al _____ de __________________ 

Àmbit:  

 Pràctiques I 

 Pràctiques II 

 

Nombre d’absències de l’estudiant justificades: Nombre d’absències no justificades: 

 

 

INFORME D’AVALUACIÓ DE L’ESTUDIANT 
 

QUE EL TUTOR O TUTORA PROFESSIONAL HA D’EMPLENAR  
I TRAMETRE AL TUTOR O TUTORA ACADÈMIC PERQUÈ FACI L’AVALUACIÓ 
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2. VALORACIÓ DE L’ACOMPLIMENT PROFESSIONAL BÀSIC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Regularitat en l’assistència            

Puntualitat i acompliment d’horaris            

Acompliment de tasques encomanades            

Coneixement i acompliment de normes del centre            

Respecte a la confidencialitat i normativa ètica            

 

3. VALORACIÓ DE LES APTITUDS/CAPACITATS 
PROFESSIONALS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacitat d’empatia            

Capacitat d’organització i planificació            

Capacitat de treball en equip/adaptació            

Capacitat d’analitzar resultats/resoldre problemes            

Responsabilitat/maduresa            

Capacitat d’aplicació de coneixements            

Capacitat d’elaborar informes            

Sentit crític            

 

 

4. VALORACIÓ DE LES ACTITUDS/DISPOSICIONS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correcció en el tracte i comunicació amb l’usuari            

Respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts            

Interès per les activitats i per aprendre            

Motivació/participació en activitats voluntàries            

Iniciativa            

Autonomia            

Receptivitat a les crítiques            
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5. VALORACIÓ DELS CONEIXEMENTS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixements específics útils per a l’activitat del centre            

Aprenentatge d’habilitats al centre            

Aprenentatge de tècniques             

Aprofitament (maduresa professional) al centre            

 

6. VALORACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacitat per assumir responsabilitats             

Capacitat per obtenir informació de forma efectiva a partir de 
llibres i revistes especialitzades 

           

Capacitat per obtenir informació de forma efectiva d’altres 
persones 

           

Capacitat per relativitzar les pròpies frustracions            

Capacitat per adaptar-se a noves situacions            

Capacitat per valorar l’actuació personal i conèixer les pròpies 
competències i limitacions 

           

 

7. VALORACIÓ GLOBAL: ACOMPLIMENT, ACTITUD, DESENVOLUPAMENT DE TASQUES, HABILITATS, 
CONEIXEMENTS I COMPETÈNCIES 

Molt dolenta                                                                                  Molt bona 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. OBSERVACIONS/COMENTARIS 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

Signatura del tutor/a (segell del centre) 

 

........................................., .......... de/d’ ..................................... de 20......... 



Pràctiques Externes 
Màster en Psicologia General Sanitària 

 
 

13 
 
 
 

9. Annex 3. Fitxa d’avaluació de l’informe de pràctiques 

 

Estudiant  

Data  

Tutor/a 
acadèmic 

 

 

 Pes en 

la nota 

Nota 

0-10 

1. Adequació dels aspectes formals  15%  

o Normativa ortogràfica i sintàctica   

o Adequació del registre utilitzat   

o Ordre i claredat en l’estructura del treball   

o Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades   

o Puntualitat en el lliurament de l’informe i en les reunions de 
pràctiques amb el tutor o tutora acadèmic 

 
 

    

2. Descripció adequada i detallada del centre de pràctiques 10%  

o Objectius del centre 
o Descripció de l’estructura del centre 
o Descripció del funcionament del centre 
o Descripció de les activitats generals del centre 

 

 

3. Descripció adequada de les accions realitzades al centre 10%  

   

4. Identificació i descripció adequada d’un o dos aprenentatges 
realitzats cada dia  

25%  

   

5. Relació entre els principals aprenentatges pràctics concrets i 
la teoria disponible sobre el tema  

40%  

o Selecció adequada de les teories disponibles   

o Síntesi adequada de les teories disponibles   

o Integració dels principals aprenentatges amb els conceptes 
que descriuen les teories disponibles 

 
 

Puntuació final  
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10. Annex 4. Rúbrica amb els criteris d’avaluació de l’informe de pràctiques externes 

 

CRITERIS  
PER AVALUAR 

No acceptable 
(0-4,9) 

Aprovat 
(5-6,9) 

Notable 
(7-8,9) 

Excel·lent 
(9-10) 

Adequació dels 
aspectes formals 

Imprecisió en 
l’estructura i la 
redacció del treball. 
Errors ortogràfics 
importants. 
Referències no 
actualitzades i 
inadequades. 

Estructura del 
treball i redacció 
acceptables. 
Referències 
acceptables. 

Claredat i ordre en 
l’estructura del treball. 
Redacció bastant 
correcta. Errors 
ortogràfics mínims. 
Referències adequades 
i actualitzades. 

Claredat, precisió i ordre 
adequats a l’estructura 
del treball. Absència 
d’errors ortogràfics. 
Redacció molt correcta. 
Referències 
bibliogràfiques 
totalment adequades i 
actualitzades. 

Descripció adequada i 
detallada del centre de 

pràctiques 

Falta la descripció 
dels elements que 
inclouen la 
descripció del centre 
de pràctiques  
(objectius, 
estructura, 
funcionament o 
activitats del 
centre).  

Descripció només 
de dos dels 
elements (objectius, 
estructura, 
funcionament o 
activitats). 

Descripció adequada de 
tres dels elements 
(objectius, estructura, 
funcionament o 
activitats).  

Descripció de tots els 
elements de forma 
adequada i clara. 

Descripció adequada 
de les accions 

realitzades al centre 

Hi manca la 
descripció de les 
accions que 
l’alumne ha realitzat 
al centre. 

Descripció poc clara 
de les accions que 
l’alumne ha realitzat 
al centre. 

Descripció adequada de 
les accions que l’alumne 
ha realitzat al centre. 

Descripció detallada i 
adequada de les accions 
que l’alumne ha 
realitzat al centre. 

Identificació i 
descripció adequada 

d’un o dos 
aprenentatges 

realitzats cada dia 

Incapacitat 
d’identificar 
almenys un 
aprenentatge per a 
cada dia. 

Identificació i 
descripció 
d’almenys un 
aprenentatge per a 
cada dia.  

Identificació i descripció 
d’un aprenentatge per a 
cada dia i alguns dies ser 
capaç de descriure’n 
dos.  

Identificació i descripció 
d’almenys dos 
aprenentatges cada dia 
o gairebé tots els dies. 

Relació entre els 
principals 

aprenentatges pràctics 
concrets i la teoria 
disponible sobre el 

tema 

Falta de descripció 
de les teories. 
Incapacitat de 
relacionar els 
aprenentatges amb 
les teories 
disponibles o fer-ho 
de forma 
inadequada o 
errònia. 

Ser capaç de 
seleccionar les 
teories adequades i 
sintetitzar-les 
adequadament. 
Integració poc 
treballada amb els 
aprenentatges: 
simple menció de 
l’un i l’altre.  

Ser capaç de seleccionar 
les teories adequades i 
sintetitzar-les 
adequadament. 
Integració adequada 
amb els aprenentatges. 
S’ha intentat establir 
una mínima relació 
entre els conceptes i els 
aprenentatges assolits. 

Ser capaç de seleccionar 
les teories adequades i 
sintetitzar-les 
adequadament. 
Integració profunda 
amb els aprenentatges, 
de manera que els 
conceptes de les teories 
queden clarament 
exemplificats amb els 
aprenentatges assolits.  


