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INFORME D’AVALUACIÓ DEL TUTOR ACADÈMIC 

DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS  
DE LA TITULACIÓ DE MASTER EN COMPTABILITAT, AUDITORIA I CONTROL DE GESTIÓ 

 
 
NOM TUTOR ACADÈMIC:   
NOM ENTITAT COL·LABORADORA: 
NOM ALUMNE/A:         
CURS: 2018-19 
PERÍODE (encercla el corresponent): 1er semestre, 2on semestre, estiu 
 
 

I. COMPETÈNCIA: CORRECCIÓ EN L’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 

Explica idees i conceptes de forma 
entenedora en la Memòria 
 
NOTA: ____ 
 

 
 

Molt alt (Nota:9,10) 
Redacta de forma clara, concisa i 
concreta cadascun dels  apartats. 
Expressa els continguts de forma que 
només admeten una sola 
interpretació. Segueix tots els 
paràmetres de forma proposats. 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Redacta cadascun dels apartats 
redactant-los de forma apropiada. 
Expressa els continguts de forma 

quelcom ambigua. Segueix quasi tots 
els paràmetres de forma proposats. 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Redacta els apartats proposats de 
forma excessivament general. 

Segueix poc els paràmetres de forma 
proposats. 

 
No superat (Nota ≤4) 

Redacta de forma difusa i molt poc 
concreta els apartats. No segueix els 

paràmetres de forma proposats. 

Fa un ús precís i adequat del 
lèxic/vocabulari en cada 
circumstància  
 
 
NOTA:____ 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Redacta de forma clara, construint 
frases sintàcticament i amb signes de 
puntuació correctes; sense cometre 
faltes d’ortografia. Utilitza llenguatge 
acurat.  

 

 
Alt (Nota: 7,8) 

En general redacta de forma correcta 
tot i que, en ocasions, comet alguna 

falta d’ortografia lleu. Utilitza 
incorrectament signes de puntuació i 

escriu alguna frase sintàcticament 
incorrecta. El llenguatge utilitzat és 

força correcte. 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Redacta de forma poc clara: algunes 
de les frases son sintàcticament 
incorrectes, comet algunes faltes 

d’ortografia i sovint no utilitza 
adequadament els signes de 

puntuació. El llenguatge utilitzat no 
és massa acurat. 

 
No superat (Nota ≤4) 

Redacta de forma confusa i amb gran 
quantitat d’errors sintàctics, ortogràfics i de 

puntuació. 
Utilitza un llenguatge massa simple. 

 

 
 

II. COMPETÈNCIA: CAPACITAT D’ANÀLISI I SÍNTESI 
 
Sap relacionar l’activitat del lloc de 
treball amb el pla de treball de les 
seves pràctiques i la seva formació 
acadèmica 
 
NOTA: ____ 
 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Descriu de forma detallada i coherent 
les activitats/tasques desenvolupades 

i les relaciona correctament amb el 
lloc/s de pràctiques. Detalla quina/es 
matèries de la titulació s’hi relacionen 

. 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Descriu de forma detallada i coherent 
les activitats/tasques 

desenvolupades però, les relaciona  
amb el lloc/s de pràctiques i les 

matèries de la titulació de passada. 
 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Descriu de forma adequada les 
activitats/tasques desenvolupades 

però, no  les relaciona correctament 
amb el lloc/s de pràctiques ni amb les 

matèries acadèmiques lligades 
 

 
No superat (Nota ≤4) 
Descriu amb poc detall les 

activitats/tasques  desenvolupades  i no les 
relaciona amb el lloc/s de pràctiques ni les 

matèries acadèmiques lligades. 
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Sap aportar informació significativa i 
elements diferenciadors  
 
NOTA:____ 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Raona i justifica les activitats/tasques 
realitzades  i indica la seva 

progressió temporal, així com els 
recursos emprats. 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Raona i justifica amb poc detall  les 
activitats/tasques  realitzades. 

Gairebé no  indica la seva progressió 
temporal ni els recursos emprats. 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Indica la progressió temporal i els 
recursos emprats en les 

activitats/tasques realitzades. 

 
No superat (Nota ≤4) 

Indica  els recursos emprats en les 
activitats/tasques realitzades. 

És capaç de fer reflexions i 
aportacions personals 
 
NOTA: ____ 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Redacta la memòria incloent-hi 
reflexions pròpies i explicant algunes 

aportacions fetes en el lloc de 
pràctiques 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Redacta la memòria incloent-hi 
reflexions pròpies i explicant algunes 

aportacions fetes en el lloc de 
pràctiques, ocasionalment 

 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Redacta la memòria incloent-hi 
reflexions pròpies però no explica les 

aportacions fetes en el lloc de 
pràctiques 

 
No superat (Nota ≤4) 

No especifica en la memòria ni reflexions 
pròpies ni possibles aportacions fetes en el 

lloc de pràctiques  

 
 
 

 
III. COMPETÈNCIA: CAPACITAT D’ORGANITZAR I PLANIFICAR 

 
Organitza i planifica correctament, i 
de manera autònoma, el contingut 
dels fulls de seguiment 
 
NOTA: ____ 
 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Es comprova una progressió clara 
dels continguts al llarg del període  

 
Alt (Nota: 7,8) 

Es comprova una progressió clara 
dels continguts al llarg del període, 

amb alguna excepció 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

No s’observa una progressió clara en 
els continguts al llarg del període 

 
No superat (Nota ≤4) 

Manca de progressió en els continguts al 
llarg del període 

 
Estructura de forma coherent i 
elabora correctament els diferents 
apartats de la documentació  
  
NOTA:____ 
 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Fa una presentació clara i ben 
organitzada de la informació. 
Estructura coherentment  i  ordena 
segons el moment d’assoliment els 
continguts 

 
Alt (Nota: 7,8) 

 Fa una presentació clara però la 
distribució del text no sempre en 
facilita la lectura. Expressa els 

continguts de forma coherent  però,  l’ 
estructura i l’ordre 

podrien millorar  

 
 

Bàsic (Nota: 6,5) 
L’organització i disposició del text no 
en facilita la lectura. Algun dels 
continguts,  manca de claredat o 
concreció per  entendre l’estructura i 
l’ordre d’assoliment amb facilitat 

 
No superat (Nota ≤4) 

L’organització i disposició del text dificulta 
la lectura del mateix. No es desprèn una 
explicació ben estructurada ni ordenada 
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IV. CAPACITAT DE TREBALLAR I APENDRE DE FORMA AUTÒNOMA I , SIMULTÀNIAMENT, INTERACTUAR ADEQUADAMENT AMB LA RESTA A TRAVÉS 
DE LA COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ 

 
Sap recollir els aprenentatges i 
experiències de les pràctiques de 
forma clara i periòdica  
 
NOTA:____ 

 
Molt alt (Nota:9,10) 

Es capaç d’aprendre de la 
informació/formació proporcionada 

per l’entitat de pràctiques amb 
autonomia i la fa servir alhora de dur 
a terme les tasques encomanades 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Es capaç d’aprendre de la 
informació/formació proporcionada 

per l’entitat de pràctiques amb 
autonomia i la fa servir alhora de dur 
a terme les tasques encomanades, 

gairebé sempre 

 
Bàsic (Nota: 6,5) 

Es capaç d’aprendre de la 
informació/formació proporcionada 

per l’entitat de pràctiques amb 
autonomia i la fa servir alhora de dur 
a terme les tasques encomanades, la 

majoria de vegades 

 
No superat (Nota ≤4) 

No es capaç d’aprendre de la 
informació/formació proporcionada per 

l’entitat de pràctiques amb autonomia i no 
la fa servir alhora de dur a terme les 

tasques encomanades 
 
Sap identificar i utilitzar la informació 
rellevant 
 
NOTA:____ 
 

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

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

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

coneix d’on treure la informació i cóm 
emprar-la, amb alguna excepció 

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

acostuma a demanar ajut per saber 
d’on treure la informació i cóm 

emprar-la 

No superat (Nota ≤4) 
Alhora de fer/resoldre una tasca demana 
massa sovint  ajut per saber d’on treure la 

informació i cóm emprar-la  

 
Utilitza i cita les fonts d’informació de 
forma correcta  
 
NOTA:____  
 

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

capaç de recapacitar i sap reconèixer 
si cal millorar 

 
Alt (Nota: 7,8) 

Un cop   feta/resolta una tasca és 
capaç de recapacitar i sap reconèixer 
si cal millorar, amb alguna excepció 

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

capaç de recapacitar i sap reconèixer 
si cal millorar, la majoria de vegades 

No superat (Nota ≤4) 
No és capaç de recapacitar ni reconèixer si 
cal millorar un cop   feta/resolta una tasca 

 
 
 
 
 
 

IV. V. COMPETÈNCIA: ACTUACIÓ EN CONSIDERACIÓ AL RIGOR, AL COMPROMÍS PERSONAL I AMB LA QUALITAT 
És metòdic i sistemàtic en el treball i 
compleix els terminis  
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota:9,10) 
Realitza les tasques amb mètode i 

constància.  Acostuma a  ser ordenat 
i cuida la presentació 

Alt (Nota: 7,8) 
Realitza les tasques amb mètode i 

constància.  Acostuma a  ser ordenat 
i cuida la presentació. Amb alguna 

excepció 

Bàsic (Nota: 6,5) 
La majoria de vegades realitza les 
tasques amb mètode i constància.   
Acostuma a  ser ordenat i cuida la 

presentació, normalment 

No superat (Nota ≤4) 
Li costa fer les tasques amb mètode i 

constància.  No acostuma a  ser ordenat ni 
a cuidar la presentació 

 
Compleix els aspectes formals  
 
NOTA:____ 
 

Molt alt (Nota:9,10) 
Demostra voluntat de fer les tasques 

encomanades i les fa amb ganes 

Alt (Nota: 7,8) 
Demostra voluntat de fer les tasques 

encomanades i les fa amb ganes, 
amb alguna excepció 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Demostra voluntat de fer les tasques 
encomanades i les fa amb ganes, la 

majoria de vegades 

No superat (Nota ≤4) 
Poques vegades demostra voluntat de fer 
les tasques encomanades i fer- les amb 

ganes 
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Procura aplicar els coneixements 
tècnics adquirits 
 
NOTA:____ 

Molt alt (Nota:9,10) 
Intenta dur a terme les tasques 
aplicant les tècniques apreses i, 

inclús, proposa solucions alternatives 

Alt (Nota: 7,8) 
Intenta dur a terme les tasques 

aplicant les tècniques apreses, amb 
alguna excepció i proposa solucions 

alternatives poques vegades 

Bàsic (Nota: 6,5) 
Intenta dur a terme les tasques 

aplicant les tècniques apreses, la 
majoria de vegades 

No superat (Nota ≤4) 
Solament algun cop duu a terme les 

tasques aplicant les tècniques apreses i, no 
proposa solucions alternatives 

 
 
 
Observacions del tutor: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
Data i signatura:         
 
 
 
 
 
 
 
TUTOR ACADÈMIC: NOTA FINAL  ______ 
 
 


