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Com veuràs aquest qüestionari consta de tres parts. La primera fa referència a l’activitat que has 
desenvolupat a l’empresa. La segona fa referència a com et veus a tu mateix actualment 
respecte a una sèrie de competències i capacitats professionals requerides habitualment per les 
empreses. El propòsit principal és que et sigui útil pel teu desenvolupament professional. La 
tercera i última part és de valoració de diferents vessants relacionades amb les pràctiques. 

Si us plau, torna aquest formulari complimentat a SIAE. Recorda lliurar també la memòria 
d’activitats, l’informe del tutor/a de l’empresa i l’informe del tutor/a de l’EPSEVG. 

Nom i Cognoms 

Empresa i Departament

Supervisor/a a l’empresa

Data d’incorporació a l’empresa:  _______ / ______ / ________

A. Informe d’activitats

Indica quines són les principals tasques assignades i fes-ne una valoració aproximada del % de temps 
dedicat

 __%
 __%
 __%

Total: 100%

Descriu breument els objectius que s’han establert per aquest període

Indica  breument els mecanismes de seguiment i coordinació establerts en el lloc de treball sobre la 
tasca assignada 

Valoració de l’estudiantat d’Enginyeria
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En el cas que estiguis realitzant el Projecte Final de Carrera en aquesta estada, descriviu breument 
quines són les principals línies de treball 

B. Autoinforme de rendiment  

Valora el teu rendiment actual respecte a les següents competències professionals: 

1. Seguiment de les normes i procediment  interns

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

2. Interès i motivació pel treball

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

3. Treball en equip i cooperació

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

4. Utilització d’eines TIC

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

5. Gestió de la informació: recerca, recollida, organització

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable      No aplicable 

6. Capacitat per prendre la iniciativa en el teu treball

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

7. Planificació i organització a l’hora de portar a terme les tasques

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

8. Qualitat de la feina feta

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

9. Acompliment dels terminis

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

10. Habilitat per parlar en públic

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

11. Creativitat i capacitat per generar idees novedoses

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 
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12. Qualitats de liderat d’equips de treball

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable

13. Resposta als suggeriments i directrius del supervisor

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

14. Responsabilitat en l’execució dels treballs assignats

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable

15. Capacitat per prendre decisions i solucionar problemes

Excepcional Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable

16. Capacitat d’adaptar-se a canvis

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable

17. Realització de presentacions orals

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable

Valoració general de rendiment

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Punts forts
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Aspectes a millorar
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Per a la realització d’aquest treball de forma professional, necessitaries algun coneixement, 
capacitat o habilitat que encara no tens?

Sí, em caldria ___________________________________________________________________________
No, penso que ho puc desenvolupar prou bé 
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 Valoració de diferents aspectes relacionats amb les pràctiques 

A continuació t’agrairem que valoris diferents aspectes  relacionats amb les pràctiques que 
ens ajudaran a detectar tots aquells punts que cal que millorem. Gràcies per la teva 
col·laboració. 

C. Valoració dels aspectes laborals 

18. Faig tasques pròpies de la meva titulació

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

19. Les meves tasques estan ben definides

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

20. Disposo del material necessari per al desenvolupament de la feina

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

21. Responen els meus dubtes

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

22. La relació amb la resta de companys és bona

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

23. A l’empresa estan contents de la meva feina

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

24. Estic content de treballar en aquesta empresa

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

D. Valoració dels aspectes formatius de la feina 

25. La feina que realitzo em permet desenvolupar coneixements que he adquirit a la
Universitat

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

26. N’aprenc de nous

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

27. La formació teòrica rebuda a la Universitat s’ajusta a les necessitats del treball

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 
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28. La formació pràctica rebuda a la Universitat s’ajusta a les necessitats del treball

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable       No aplicable 

29. Valoració de l’interès del treball en vers la tema formació

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

30. Assignatures cursades que han estat més profitoses

31. Aspectes que cal millorar

E. Valoració de la relació amb els tutors 

32. La relació amb el tutor d’empresa és constant i positiva Aspectes per millorar

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

33. La relació amb el tutor de l’EPSEVG és contant i positiva. Aspectes per millorar

     Excepcional      Molt Bo      Bo    Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 
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