
Recomanacions per a l'elaboració de la memòria 

A continuació es presenten una sèrie de consells i recomanacions per a l'elaboració de la 
memòria que poden variar depenent del tutor acadèmic/Professor Associat Assistencial. 
L'estudiant obligatòriament ha d'adequar la memòria a les normes i criteris establits pel seu 
tutor acadèmic /Professor Associat Assistencial. 

- La memòria de les pràctiques tutelades és una activitat personal de l'estudiant.

- La memòria ha d'incloure el treball realitzat i ha de tenir un contingut que represente 
tant els factors positius com les dificultats trobades en el prácticum.

- No és objectiu de les pràctiques externes realitzar un treball de recerca.

- La memòria ha de reflectir la resposta de l'estudiant a dues preguntes: què m'han 
aportat aquestes practiques? I què he aportat jo a l'Oficina de Farmàcia/Servei de Farmàcia 
Hospitalària?

- És possible que les pràctiques tutelades es realitzen en col·laboració o simultàniament 
amb altres estudiants de pràctiques. Encara que s'intercanvien experiències entre estudiants, 
la memòria és un treball personal i serà avaluada individualment.

- Es recomana una extensió del text (exclosa informació gràfica i annexos) d'entre 20-40 
pàgines, incloent des de la Portada fins a la fulla final de Bibliografia, escrits en lletra Times 
New Roman o similar, de 10 punts, a espai d'interlineat 1.5, amb 2.5 cm de marges pels quatre 
costats. S'enviarà en pdf en els terminis indicats.

- La redacció de la memòria ha de ser clara, precisa i amb correcció lingüística.

- El treball ha d'incloure els següents apartats:

a. Dades personals de l'estudiant.

b. Empresa o entitat col·laboradora on ha realitzat les seues pràctiques i lloc d'ubicació.

c. Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments, àrees
o serveis de l'empresa o institució als quals ha estat assignat.

d. Valoració de les tasques desenvolupades i les competències adquirides en relació amb els
estudis universitaris, identificant les aportacions que li han suposat per a la seua formació.

i. Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seua resolució.

f. Avaluació de les pràctiques i suggeriments de Millora.

f. Data i signatura.


