
FACULTAT DE PSICOLOGIA 

PRÀCTIQUES EN CENTRES DEL GRAU EN PSICOLOGIA 
 

INFORME D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES 
A COMPLIMENTAR PEL TUTOR/A DEL CENTRE 

1. DADES GENERALS

Centre/Institució  

Alumne/a avaluat  

Tutor/a de Centre/Institució 

Tutor/a de Facultat  

(En els dos apartats següents, marqui amb una X el requadre que correspongui) 

Període de realització de les pràctiques: 

 M1 (entre 1 d’octubre i 31 de gener) 

 M2 (entre 1 de febrer i 30 de juny) 

 M3 (entre 1 d’octubre i 30 de juny) 

 M4 (entre 1 de juliol i 30 de setembre) 

Àmbit de realització de les pràctiques: 

 Psicologia Clínica i de la Salut 

 Intervenció Psicoeducativa 

 Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 

 Anàlisi i Intervenció Psicosocial 

 Recerca 

Nombre d’absències de l’alumne/a justificades: 

Nombre d’absències no justificades:         
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2. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES
(Valori la realització de les pràctiques de l’alumnat en el seu centre. 
Puntuï del 0 al 10  cadascun dels 5 apartats següents, tenint en compte que 0 es la mínima 
qualificació i 10 la màxima qualificació. Pot especificar fins a 1 decimal, exemple: 6,0;  7.8) 

Qualificació 
 (entre 0 i 10 punts) 
 (màxim 1 decimal) 

2.1. Acompliment professional bàsic: 
[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]         

2.2. Aptituds/capacitats professionals: 
[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] 

2.3. Actituds/disposicions: 
[Correcció en el tracte amb l’usuari; Respecte i discreció en la comunicació 
i ús dels resultats obtinguts; Interès per activitats/per aprendre; 
Motivació/participació en activitats voluntàries; Iniciativa; Autonomia] 

2.4. Coneixements (previs i adquirits) 
[Coneixements generals previs; Coneixements específics útils per a 
l’activitat concreta del Centre; Aprenentatge d’habilitats en el Centre; 
Aprenentatge de tècniques; Aprofitament (maduresa professional) en el 
Centre] 

2.5. Competències transversals 
[Capacitat per assumir responsabilitats; Capacitat d’autocrítica; Sap 
obtenir informació de forma efectiva a partir de llibres i 
revistes especialitzades; És capaç d’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] 

3. VALORACIÓ GLOBAL:
[Mitjana d’acompliment, aptituds/capacitats, actituds/disposicions,
coneixements i competències.]
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4. OBSERVACIONS/COMENTARIS A LA QUALIFICACIÓ FINAL (ASPECTES QUE
CALDRIA QUE L’ALUMNE/A MILLORÉS PER A LA POSSIBLE PRÀCTICA PROFESSIONAL EN AQUEST 
CAMP O ÀREA DE TREBALL: 

Signatura del tutor/a 
i segell del Centre 

 ,    de   de  201 
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(Un cop complimentat, preguem imprimeixi aquest document, el signi i hi posi el segell de 
l'empresa/institució/centre. Posteriorment, cal fer-lo arribar al tutor/a acadèmic o de facultat, el/
la qual ha de realitzar l’avaluació de les pràctiques de l’alumnat tenint en compte aquesta 
valoració del tutor/a del centre)
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