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INFORME DE VALORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

NO CURRICULARS  

Aquest document haurà de ser complimentat per les dues parts, l’estudiant que ha 

cursat les practiques i el tutor d’empresa assignat tal com es va pactar al firmar el 

conveni (nom del conveni).  

Grau:  Farmàcia ☐ Ciència i tecnologia dels aliments ☐ Nutrició humana i dietètica ☐  

Màsters Oficials ☐ (indiqueu quin) _______________________ 

Curs acadèmic:  

Dades de l’estudiant:  

Nom i cognoms   

DNI, NIE, passaport  

Telèfon de contacte  

Correu electrònic   

Duració conveni (data inici- data final)  

 

Nom del tutor acadèmic: ……………… 

Indica si has fet alguna tutoria o activitat d’orientació (via mail, telefònica o presencial) 
i les dates: ……………. 

 

 

VALORACIÓ DE L’ESTUDIANT  

Valora d’una escala de 1 (gens satisfet/a) al 5 (plenament satisfet/a) el nivell de 
satisfacció envers les pràctiques realitzades 

 
Gens 

satisfet/a 
1 

Poc 
satisfet/a 

2 
Satisfet/a 

3 

Molt 
satisfet/a 

4 

Completa-
ment   

satisfet/a 
5 

Nivell general de satisfacció envers a 
les pràctiques  

     

Nivell de satisfacció envers el tutor/a  
de pràctiques a l’empresa 

     

Nivell de satisfacció envers l’empresa 
o entitat  
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Valora de l’1 al 10 l’experiència general a les pràctiques externes no curriculars 
tenint en conte tots els elements implicats (s’han ajustat al projecte formatiu i al pla 
de treball pactat, l’alumne ha rebut un tracte correcte, l’empresa s’ha preocupat per 
les necessitats formatives de l’alumne etc.)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Altres comentaris que l’estudiant vulgui fer constar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades aportades en aquest informe de valoració son de caràcter confidencial i 

s’ajusten a les condicions pactades al document (nom del document de 

confidencialitat) 
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Aquesta part del document haurà de ser complimentat pel tutor d’empresa assignat 

tal com es va pactar al firmar el conveni (nom del conveni).  

Grau:  Farmàcia ☐ Ciència i tecnologia dels aliments ☐ Nutrició humana i dietètica ☐  

Màsters Oficials ☐ (indiqueu quin) _______________________ 

Curs acadèmic:  

Dades del tutor:  

Nom i cognoms   

Empresa  

Telèfon de contacte  

Correu electrònic   

 

VALORACIÓ DE L’EMPRESA   

Valori d’una escala de 1 (gens satisfet/a) al 5 (plenament satisfet/a) el nivell de 
satisfacció envers la feina realitzada per l’estudiant durant les pràctiques. 

 
Gens 

satisfet/a 
1 

Poc 
satisfet/a 

2 
Satisfet/a 

3 

Molt 
satisfet/a 

4 

Completa-
ment   

satisfet/a 
5 

Nivell general de satisfacció de 
l’empresa o entitat envers a la feina 
de l’estudiant de pràctiques  

     

Nivell de satisfacció envers la relació 
alumne - tutor/a de pràctiques  

     

 

Valori de l’1 al 10 com a empresa o entitat l’experiència general de les pràctiques 
externes no curriculars de la Universitat de Barcelona tenint en compte tots els 
elements implicats (s’han ajustat al projecte formatiu i al pla de treball pactat, el 
tracte de  l’estudiant cap a l’empresa ha estat correcte etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Valori de l’1 al 10 al centre Facultat de Farmàcia i ciències de l’alimentació com a 
gestor, l’experiència general de les pràctiques externes no curriculars de la 
Universitat de Barcelona tenint en compte tots els elements implicats (gestió del 
conveni, secretaria, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Altres comentaris que l’empresa vulgui fer constar:  

 

 

 

 

 

 

 

Les dades aportades en aquest informe de valoració son de caràcter confidencial i 

s’ajusten a les condicions pactades al document (nom del document de 

confidencialitat) 

 


