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ANNEXO 7. FICHA DE ORIENTACIÓN AL TUTOR PARA  LA DEFIFINICIÓN DE 
AUTOPRACTICUM DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 
 

INFORMACIÓ PER AL TUTOR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT 

La informació que hi ha a continuació pretén informar el tutor del centre sobre les 

activitats que pot desenvolupar l’alumne durant les seues pràctiques. A més s’afegeix 

una llista de les competències que ha d’adquirir i unes orientacions per a fer l’informe 

d’avaluació. Es tracta, per tant, d’un conjunt d’orientacions que pretenen facilitar la 

planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’assignatura de pràctiques externes 

per part del tutor del centre. Òbviament el tutor te llibertat per a adaptar aquesta 

informació a les necessitats específiques del seu centre. 

 

 

COMPETÈNCIES 

 

Juntament amb les de la titulació (pròpies també de l’assignatura de Pràctiques 

Externes) es considera que l’estudiant ha d’adquirir i/o mostrar les següents 

competències: 

 

GENÈRIQUES 

 

1. Capacitat d’organització, planificació i gestió 

2. Capacitat de treball individual 

3. Habilitats en les relacions interpersonals i adaptació a situacions complexes 

4. Capacitat de comunicarse de manera efectiva amb els alumnes 

5. Responsabilitat i honestetedat en el treball intelectual 

6. Compromís amb els valors de gènere, interculturalitat, igualdat d’oportunitats, 

cultura de la pau, valors democràtics i solidaritat 

7. Relación y síntesis de la información transversal 

8. Dimensions temporal y espacial en la explicación de los procesos sociales y 

territoriales 

 

 

ESPECÍFIQUES 

1. Assimilar el funcionament intern d’un centre educatiu 

2. Conèixer les diverses tasques administratives i la gestió acadèmica inherent a un 

centre d’educació secundària 

3. Comprendre  la  cadena  de  comandament  i  de  responsabilitats  d’un  centre 

educatiu. 

4. Participar en la gestió i preparació de les activitats del departament 

5. Conèixer, assistir i participar en les activitats de preparació de l’activitat docent 

6. Comprendre i assimilar les tasques i els procediments per a atendre la diversitat 

7. Aprendre els valors del treball en grup i la coordinació 

8. Capacitat de comunicació i d’argumentació oral i escrita en la pròpia llengua, 

d’acord amb la terminologia i tècniques de l’especialitat 

9. Habilitat per a recopilar informació bibliogràfica i referències electròniques 
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ACTIVITATS 

 

1. Preparació de material docent 

2. Col·laboració en la gestió interna del departament 

3. Assistència al desenvolupament de l’activitat docent del tutor (no es possible la 

impartició de docència) 

4. Assistència al tutor en les tasques d’atenció a la diversitat 

5. Assistència al tutor en les sortides extraescolars (opcional: en el seu cas) 

6. Participació en activitats complementàries del centre (revistes, actes culturals, 

etc.) (opcional: en el seu cas) 

7. Impartició de conferències i participació en seminaris 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER AL TUTOR 

 

1. Valoració de la participació en les activitats esmentades 

2. Valoració general de les competències adquirides 

3. Compliment d’horaris i de tasques assignades 


