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INFORME D’AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE  
DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS  

DE LA TITULACIÓ DE MASTER EN COMPTABILITAT, AUDITORIA I CONTROL DE GESTIÓ 
 
 
NOM TUTOR DE L'ENTITAT COL·LABORADORA:    
NOM EMPRESA: 
NOM ALUMNE/A:          
PERÍODE (encercla el corresponent):  1er semestre, 2on semestre, estiu    
 
 

I. OBLIGACIONS, COMPROMISOS I RESPONSABILITATS 
 
 
Absències en 
l’empresa/institució: 
Indica el nº de dies d’absència 
no justificats   

 
Nº total:_____ 

 
Compliment de l'horari: 
Indica en quin grau has  
complert l’horari establert 
 
NOTA:____ 
 

Molt alt (Nota: 9,10) 
He complert l’horari que 
estableix l’entitat cada 

dia (100%) 

Alt (Nota:7,8) 
He complert l’horari que 
estableix l’entitat amb 

alguna excepció (90%) 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

He complert l’horari que 
estableix l’entitat la 

majoria de dies (80%) 

No superat (Nota ≤4) 
No he complert l’horari que 
estableix l’entitat gairebé 

cap dia(<80%) 

 
Indica en quin grau t’has 
implicat/participat en les 
sessions de tutoria  
 
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota: 9,10) 
En totes les sessions, he 
revisat tota la informació 
proporcionada pel tutor 
acadèmic i, quan ho ha 
demanat, he participat  

 
Alt (Nota: 7,8) 

En totes les sessions, 
he revisat tota la 

informació 
proporcionada pel tutor 
acadèmic i, quan ho ha 
demanat, he participat 
amb alguna excepció 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 
En  la majoria de les 

sessions, he revisat tota 
la informació 

proporcionada pel tutor 
acadèmic i , quan ho ha 
demanat, gairebé no he 

participat 

No superat (Nota ≤4) 
Gairebé, en cap de les 

sessions he revisat tota la 
informació proporcionada 
pel tutor acadèmic i, quan 

ho ha demanat, no he 
participat 

 
 

II. COMPETÈNCIA: CAPACITAT DE TREBALLAR I APENDRE DE FORMA AUTÒNOMA I, 
SIMULTÀNIAMENT, INTERACTUAR ADEQUADAMENT AMB LA RESTA A TRAVÉS DE LA 
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ. 
 

 
Col·laboro amb la meva 
autoformació 
 
NOTA:____ 

 
Molt alt (Nota:9,10) 
M’esforço per aprendre 

amb la formació que 
m’ofereix l’entitat de 

pràctiques i de vegades 
busco formar-me de 
forma autodidacta 

 
Alt (Nota: 7,8) 

M’esforço per aprendre 
amb la formació que 
m’ofereix l’entitat de 

pràctiques  

 
Bàsic (Nota: 6,5) 
No m’esforço suficient 
per aprendre amb la 

formació que m’ofereix 
l’entitat de pràctiques 

 
No superat (Nota ≤4) 
No m’esforço per aprendre 

amb la formació que 
m’ofereix l’entitat de 

pràctiques 

Se identificar i utilitzar la 
informació rellevant 
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota:9,10) 
Alhora de fer/resoldre 

una tasca en l’entitat de 
pràctiques sempre 
conec d’on treure la 

informació i cóm 
emprar-la 

Alt (Nota: 7,8) 
Alhora de fer/resoldre 

una tasca en l’entitat de 
pràctiques conec d’on 
treure la informació i 
cóm emprar-la, amb 

alguna excepció 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Alhora de fer/resoldre 

una tasca en l’entitat de 
pràctiques acostumo a 
demanar ajut per saber 
d’on treure la informació 

i cóm emprar-la 

No superat (Nota ≤4) 
Alhora de fer/resoldre una 

tasca en l’entitat de 
pràctiques recorro massa 
sovint a demanar ajut per 

saber d’on treure la 
informació i cóm emprar-la  

Sóc reflexiu i crític en les 
meves accions i 
actuacions 
 
 
NOTA:____  

Molt alt (Nota:9,10) 
Un cop  feta/resolta una 

tasca, en l’entitat de 
pràctiques, sóc capaç 

de re capacitar i saber si 
he aportat tot el que 

sabia en base a la meva 
formació 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Un cop  feta/resolta una 
tasca en l’entitat de 

pràctiques sóc capaç de 
re capacitar i saber si he 
aportat tot el que sabia 

en base a la meva 
formació, amb alguna 

excepció 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Un cop  feta/resolta una 

tasca en l’entitat de 
pràctiques sóc capaç de 
re capacitar i saber si he 
aportat tot el que sabia 

en base a la meva 
formació, la majoria de 

vegades 

No superat (Nota ≤4) 
No acostumo a re capacitar i 
saber si he aportat tot el que 

sabia en base a la meva 
formació després de  

feta/resolta una tasca en 
l’entitat de pràctiques  
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III. III. COMPETÈNCIA: SER CAPAÇ DE DESENVOLUPAR LES FUNCIONS RELACIONADES AMB LES 
DIFERENTS ÀREES FUNCIONALS D’UNA EMPRESA I INSTITUCIONS 

IV. es 
 
Conec l’organització i el 
funcionament de 
l'empresa/institució 
(tasques i funcions dels 
departaments) 
 
NOTA:____ 
 

Molt alt (Nota:9,10) 
Conec i entenc 
l’organització i 

funcionament de les 
àrees i departaments 

per on he desenvolupat 
la meva tasca en 

l’entitat col·laboradora 

Alt (Nota: 7,8) 
Conec l’organització i 
funcionament de les 
àrees i departaments 

per on he desenvolupat 
la meva tasca en l’entitat 

col·laboradora 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Em costa entendre 

l’organització i 
funcionament de les 
àrees i departaments 

per on he desenvolupat 
la meva tasca en l’entitat 

col·laboradora 

No superat (Nota ≤4) 
No conec l’organització i 

funcionament de les àrees i 
departaments per on he 

desenvolupat la meva tasca 
en l’entitat col·laboradora 

 
Compleixo les tasques 
encomandes de forma 
adequada i dins els 
terminis 
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota:9,10) 
Quan tinc que fer una 

activitat/tasca en l’entitat 
de pràctiques sóc capaç 

de fer-la amb les 
condicions i terminis 

marcats  

Alt (Nota: 7,8) 
Quan tinc que fer una 

activitat/tasca en l’entitat 
de pràctiques, gairebé 
sempre, sóc capaç de 

fer-la amb les 
condicions i terminis 

marcats 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Quan tinc que fer una 

activitat/tasca en l’entitat 
de pràctiques, la majoria 
de vegades, sóc capaç 

de fer-la amb les 
condicions i terminis 

marcats 

No superat (Nota ≤4) 
Quan tinc que fer una 

activitat/tasca, en l’entitat de 
pràctiques, poques vegades 
sóc capaç de fer-la amb les 

condicions i terminis 
marcats 

 
Sé aplicar els 
coneixements adquirits 
en el meu lloc de 
pràctiques 
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota:9,10) 
Sóc capaç d’aplicar a la 

pràctica els 
aprenentatges adquirits 

en la meva formació 
acadèmica 

Alt (Nota: 7,8) 
Sóc capaç d’aplicar a la 

pràctica els 
aprenentatges adquirits 

en la meva formació 
acadèmica, amb alguna 

excepció 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Sóc capaç d’aplicar a la 

pràctica els 
aprenentatges adquirits 

en la meva formació 
acadèmica, l majoria de 

vegades 

No superat (Nota ≤4) 
Gairebé no sóc capaç 

d’aplicar a la pràctica els 
aprenentatges adquirits en 

la meva formació acadèmica 

 
 
Observacions de l’alumne: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
Lloc i data:          Signatura Alumne  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL (posada pel tutor acadèmic)  ______ 
 


