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  De l’1= molt poc adequat al 5= molt adequat  
INFORME DEL TUTOR 75%       
Competències generals, transversals o claus, 25%    
Competències comunes de la UB, 25%    
Competències específiques de la titulació, 25%    
Total 
 

   

 
MEMÒRIA ESTUDIANT 15% 

      

Relació d’una tasca concreta desenvolupada 
habitualment per l’estudiant 5% 

1 Apartats 
incomplerts. 
Lletra il·legible o 
amb 
esborradores. 

2 Comet alguns 
decuits notables.  
Nombre 
d’esborradores 
baix.  

3 Comet alguns 
descuits menors. 
Escriu amb lletra 
clara i poques 
esborradores. 

4 Omple tots 
els apartats 
però comet 
alguns errors 
o deixa punts 
incomplets. 

5 Omple tots 
els apartats 
amb anotacions 
clares, bona 
lletra i sense 
errors. 

 

Identificació de les aportacions de l’estudiant 5% 1 Apartats 
incomplerts. 
Lletra il·legible o 
amb 
esborradores. 

2 Comet alguns 
decuits notables.  
Nombre 
d’esborradores 
baix.  

3 Comet alguns 
descuits menors. 
Escriu amb lletra 
clara i poques 
esborradores. 

4 Omple tots 
els apartats 
però comet 
alguns errors 
o deixa punts 
incomplets.. 

5 Omple tots 
els apartats 
amb anotacions 
clares, bona 
lletra i sense 
errors. 

 

Observacions i suggeriments 5% 1 Apartats 
incomplerts. 
Lletra illegible o 
amb 
esborradores. 

2 Comet alguns 
decuits notables.  
Nombre 
d’esborradores 
baix.  

3 Comet alguns 
descuits menors. 
Escriu amb lletra 
clara i poques 
esborradores. 

4 Omple tots 
els apartats 
però comet 
alguns errors 
o deixa punts 
incomplets.. 

5 Omple tots 
els apartats 
amb anotacions 
clares, bona 
lletra i sense 
errors. 

 

Total 
 
 

   

NOTA FINAL = TOTAL INFORME DEL TUTOR + MEMÒRIA DE L’ESTUDIANT =  
 
 



Definicions 
 
Competències generals, transversals o claus: 
Capacitat tècnica, capacitat d’aprenentatge, administració de treballs, habilitats de comunicació oral i escrita, implicació en el 
treball, motivació, receptivitat a les crítiques, puntualitat, relacions amb l’entorn de les pràctiques, capacitat de treball en equip i 
creativitat.  
 
Competències generals bàsiques de la UB: 
Competències de compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions 
ètiques i deontològiques), competències d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, síntesi, visions globals i aplicació dels 
sabers a la pràctica), treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de 
col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals), capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar 
i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds), capacitat comunicativa (capacitat de comprendre 
i expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la 
disciplina, capacitat de cercar, usar i integrar la informació.  
 
Competències específiques de la titulació 
 
Relació d’una tasca concreta que desenvolupessis habitualment i comentar els problemes (si van haver), i/o els 
procediments seguits per dur-la a terme, resultats, etc.   
 
Identificació de les aportacions per a l’estudiant que, en matèria d’aprenentatge, ha suposat l’estada de pràctiques. 
 
Observacions i suggeriments de millora per l’assignatura “pràctiques en empresa”. 


