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Informe del supervisor-facultat: Avaluació de l’estudiant 

 
 

Estudiant:      Centre de pràctiques:     

Supervisor/a a la universitat:                                                  Tutor/a al centre: 

 

 

La finalitat d’aquest informe és valorar l’estudiant en els aspectes que haurà posat en pràctica durant 

l’estada al centre de pràctiques.  

 

En primer lloc, el document inclou una graella d’avaluació des de la perspectiva de les competències 

professionalitzadores contemplades en el marc del pràcticum, presentades a partir de set apartats. A 

cadascun d’ells hi trobareu uns ítems que cal puntuar (de 0 a 10) en funció del nivell assolit.  

  
Després de la graella trobareu un espai de resposta oberta per expressar la vostra valoració. A més, en 

aquest apartat podeu incloure qualsevol observació que considereu rellevant en quant a l’avaluació del 

procés de seguiment del pràcticum realitzat per l’alumnat.  

 

En segon lloc, s’inclou una breu valoració de la coordinació amb el centre de pràctiques i amb el tutor/a 

corresponent. Aquesta valoració no tindrà cap implicació en l’avaluació de l’alumne/a.  

 

 

A) AVALUACIÓ DEL ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES 

 

Indica la teva valoració sobre cadascun dels ítems puntuant del 0 a 10. Al final de la graella 

trobaràs un espai obert per realitzar comentaris.  

 
 

 

 

 

 

1) CAPACITAT 

D'APRENENTATGE 

I RESPONSABILITAT 

Ítems Avaluables Qualificació 

Discrimina i gestiona la informació pertinent i 

rigorosa des d’una actitud de respecte i 

confidencialitat en pro als drets i deures de les 

persones 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Domina diferents instruments i estratègies per 

gestionar la informació i valora la seva idoneïtat 

de del punt de vista tècnic, pràctic i ètic 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Elabora informes i documents sobre temàtiques 

professionals, adequats a les necessitats o als 

objectius d’una situació determinada o d’un cas 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ  BLOC 1  

 

 

 

2) COMPROMÍS 

ÈTIC 

Analitza situacions valorant críticament el paper 

desenvolupat pels diferents agents i la pròpia 

actuació 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Analitza les implicacions ètiques de les 

actuacions professionals i respon 

conseqüentment 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Mostra capacitat d’integració i d’anàlisis dels 

diferents continguts disciplinaris sent flexible i 

respectuós a l’hora d’interpretar una realitat 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 2  

 

 

3) CAPACITAT 

COMUNICATIVA 

La comunicació amb el supervisor/a de la 

facultat és adequada en tots els moments de 

desenvolupament del pràcticum.  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Es comporta amb seguretat i autoconfiança en 

les tasques proposades i assumides, demanant 

ajuda quan cal  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 3  

 

 

 

Identifica, planifica i es responsabilitza de les 

tasques que configuren la pràctica professional 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Analitza les necessitats d’una situació personal, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
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4) DISSENYA, 

DESENVOLUPA, 

SEGUEIX I REGULA 

PROCESSOS  

col·lectiva o social concreta, delimitant la 

problemàtica, interpretant-la i apuntant les línies 

principals d’intervenció socioeducativa 

Utilitza els mecanismes i estratègies que 

fomenten la participació en els projectes 

personals, dins dels grups i/o en la comunitat 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Demostra capacitat d’improvisació i domini dels 

recursos disponibles 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 4  

 

 

5) ELABORA 

PROPOSTES, EINES I 

INSTRUMENTS 

EDUCATIUS 

 

Analitza situacions de conflicte i incorpora 

estratègies de mediació i/o negociació per 

resoldre-les 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Identifica i planifica abordatges de situacions a 

resoldre, analitzant i argumentant propostes de 

millora des del contrast d’alternatives 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Resol de manera òptima les situacions difícils o 

complexes 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 5  

 

 

 

 

6) CONÈIX LA 

CONFIGURACIÓ 

DE LA PROFESSIÓ 

Desenvolupa les funcions pròpies del rol 

professional en les diferents situacions 

d’intervenció socioeducativa 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Demostra l’assoliment de les habilitats, 

coneixements, actituds i valors necessaris per a 

l’exercici professional de l’educador/a social 

seguint els preceptes del codi deontològic i la 

normativa legal 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Proposa alternatives d’intervenció o d’actuació 

professional d’acord a criteris i/o elements 

reflexius  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

S’interessa i treballa per formar-se millor com a 

educador/a social 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 6  

 

 

7) TREBALL EN 

EQUIP 

Participa activament en les feines realitzades en 

l’equip professional dominant la metodologia i 

dinàmica de treball. Aportant i sent eficaç 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Comprèn les dinàmiques de treball en equips 

interprofessionals i en xarxa, sap utilitzar-les per 

arribar a situacions de consens 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

QUALIFICACIÓ BLOC 7  

 

QUALIFICACIÓ GLOBAL 

 

 

 
 
  

 

Argumenta la teva qualificació numèrica. En aquest apartat també pots incloure qualsevol 

aspecte que consideres rellevant en relació a l’avaluació de l’estada de pràctiques de 

l’estudiant.  
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B) VALORACIÓ DE LA COORDINACIÓ AMB EL CENTRE DE PRÀCTIQUES I AMB EL TUTOR/A DEL 

CENTRE.  

 

Indica la teva valoració sobre cadascun dels ítems puntuant del 0 a 10. Al final de la graella 

trobaràs un espai obert per realitzar comentaris o suggeriments.  

 

 
 

 

 

1) VALORACIÓ DEL 

CENTRE 

 

Ítems  Valoració 

Aspectes organitzatius del pràcticum: facilitats 

per part del centre en relació a l’acompliment 

del nombre d'hores, període de realització, 

requisits, etc.  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Adequació entre les tasques assignades a 

l’alumnat i la finalitat  formativa del pràcticum. 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 

2) VALORACIÓ DEL 

TUTOR/A AL CENTRE 

Quantitat i qualitat dels contactes amb el tutor/a 

del centre.  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Implicació del tutor/a del centre en el 

desenvolupament i seguiment del pràcticum.  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Suport del tutor/a del centre davant dubtes o 

imprevistos.  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

 

 

 
 

En aquest apartat pots incloure qualsevol aspecte que consideres rellevant en relació a la 

valoració de la coordinació amb el centre i el tutor/a.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, ....................................................... del 2019 
Signatura:  

 
 

Agraïm la vostra col·laboració             Equip de coordinació del Pràcticum dels Estudis d’Educació Social 

 


