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INDICADORS DE QUALITAT: Les nostres organitzacions de pràctiques tenen alguns d’aquests 

indicadors: 

 Som una organització significativa dintre del nostre sector. 

 Disposem d’un projecte de pràctiques. 

 El nostre projecte de pràctiques és de qualitat. 

 El nostre pla de pràctiques és coherent amb el nou model de Pràcticum de 
Pedagogia de la Universitat de Barcelona. 

 En el nostre centre podem oferir a l’alumne de pràctiques una gran varietat de 
tasques rellevants per la figura del pedagog/a. 

 Contemplem l’avaluació continua de l’alumne en pràctiques. 

 En el nostre centre treballen professional/s especialitzat/s en Pedagogia. 

 Disposem d’espais i horaris suficients de trobada amb l’alumnat de pràctiques. 

 Tenim molt bona predisposició vers les pràctiques amb alumnat de pedagogia. 

 Desenvolupem programes i projectes innovadors. 

 Tenim certificació ISO. 

 Oferim la possibilitat de conveni de pràctiques remunerades. 

 Tenim algunes possibilitats d’inserció laboral posterior de l’alumnat un cop 
llicenciat. 

 És fàcil de localitzar a la persona responsable de les pràctiques via telefònica o 
mail, durant el període de pràctiques. 

 En el nostre centre reconeixem la tasca del professional que es responsabilitza 
de la tutorització de l’alumnat en pràctiques. 

 La persona responsable de les pràctiques del nostre centre col·labora i 
s’implica amb el tutor de la universitat. 

 
 
 
 
 



 

 El professional responsable de les pràctiques del nostre centre té molt bona 
predisposició per realitzar la tutorització. 

 El professional responsable de les pràctiques del nostre centre té estabilitat 
laboral. 

 El professional responsable de les pràctiques del nostre centre té experiència 
com a tutor de pràctiques. 

 El nostre centre compta amb les condicions físiques adequades per l’atenció a 
l’estudiant de pràctiques. 

 Tenim recursos humans i materials suficients per les tasques que es 
desenvolupen (viabilitat). 

 El nostre centre vetlla per l’eliminació de barreres arquitectòniques.  
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