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Informe del tutor a l’empresa
Moltes gràcies per dedicar temps a proporcionar-nos un feedback detallat sobre el 
rendiment de l’estudiant. Els seus   comentaris serviran a   l’ estudiant  pel  seu desenvolupament 
professional i ajudarà al Programa de Pràctiques en empresa mitjançant Conveni de 
Cooperació Educativa a respondre millor a les necessitats de les empreses.

Aquest formulari l’hauria de complimentar la persona que ha treballat més a prop de 
l’estudiant i que està més capacitat per avaluar el seu treball. 

Perquè la pràctiques de l’estudiant a l’empresa siguin reconegudes acadèmicament, es 
demana a l’alumne que es faciliti la documentació requerida (entre la que figura aquest 
document).  

Supervisor/a  a l’empresa (persona que complimenta el qüestionari)

Empresa i Departament

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

Nom i Cognoms de l’estudiant

A. Pla de treball

Nombre de crèdits que l’estudiant sol·licita reconèixer amb les pràctiques:   ..............  crèdits

Indiqueu quines són les principals tasques assignades a l’estudiant i fes-ne una valoració aproximada 
del % de temps dedicat

 __%
 __%
 __%

Total: 100%

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

Indiqueu breument els mecanismes de seguiment i coordinació establerts en el lloc de treball sobre la 
tasca assignada a l’estudiant
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En el cas que l’estudiant estigui realitzant el Projecte Final de Carrera en aquesta estada, descriviu 
breument quines són les principals línies de treball 

B. Valoració del rendiment de l’estudiant 

1. Seguiment de les normes i procediment  interns

Excepcional      Molt Bo      Bo      Necessita millorar       Inacceptable         No aplicable 

2. Interès i motivació pel seu 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 seu 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 l’estudiant

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Punts forts
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Aspectes a millorar
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Per a la realització d’aquest treball, l’estudiant necessitaria algun coneixement, capacitat o 
habilitat que encara no té? 

Sí, li caldria _____________________________________________________________________________
No

Seria possible que l’alumne desenvolupés el Projecte de Fi de Carrera a l’empresa en una 
propera estada? 

Sí No

Moltes gràcies per la seva col· laboració.

A Vilanova i la Geltrú, ___ de____________  de 20___
Signatura i segell
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