LOGOPEDIA (Avaluació que fa el/la alumne/a)

2020-2021

ANNEX 2. AVALUACIÓ A REALITZAR PER EL/L'ESTUDIANT
(lliurar al Gmail de vicedeganat practicum.psi.log.uv@gmail.com)
Nom i cognoms del/l'alumne/a ___________________________________________________
Centre de pràctiques ______________________________________________________________
Nom i cognoms del/de la tutor/a acadèmic/a __________________________________________
Nom i cognoms del/de la tutor/a professional ___________________________________________
Per favor avalue, segons el seu criteri, els següents aspectes de les seues pràctiques, utilitzant per a això la
següent escala:
MOLT
INADEQUAT

INADEQUAT

A MILLORAR

ADEQUAT

MOLT
ADEQUAT

1

2

3

4

5

Tutor/a professional (Tutor/a de el centre)

1a5

Realitza l'acolliment i incorporació al centre (visita del centre, calendari, etc. )
Presenta les activitats a desenvolupar (què va a fer, com ho va a fer, en quin horari, etc.)
Tutela (supervisa activitats, resol dubtes, dóna orientacions)
Facilita bibliografia i/o material relacionat amb les pràctiques si se li sol·licita
Estableix mecanismes de comunicació raonables perquè el/l'estudiant puga consultar-li
Si se li sol·licita, recolza al/a l'estudiant en l'elaboració de la Memòria
Es mostra accessible: el tracte és respectuós, amable i considerat

Centro/plaça de Pràcticum
Qualitat del lloc de treball on s'han realitzat les pràctiques
Accessibilitat al material del centre
Satisfacció amb el tracte rebut del personal del centre
Adequació del pla d'activitats a l'establert en l'oferta
Possibilitat de formació addicional (materials, cursos, seminaris, etc.)
Grau de responsabilitat que té el/l'estudiant en les tasques que realitza
Integració en l'equip professional del centre
Grau d'autonomia per realitzar les tasques
La formació teòrica rebuda en el Grau ha estat suficient per realitzar les funcions d'aquesta
plaça de Pràcticum
Utilitat de l'après en el Pràcticum per a la meva formació professional
Satisfacció general amb la plaça de Pràcticum
Satisfacció general amb el centre de pràctiques
Satisfacció general amb el compliment, actitud i exercici del Tutor/a Professional
Hauria de seguir ofertant-se la plaça? (marca l'opció desitjada)
SI -

1a5

NO

Indica quins coneixements consideres que seria necessari adquirir en el Grau per poder cursar millor el
Pràcticum que has triat:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Tutor/a acadèmic/a (Tutor/a de la Facultat)

0a5

Prepara al/a l'estudiant per incorporar-se al centre (presenta les activitats a desenvolupar,
criteris d'avaluació, explica quines competències transversals i específiques són necessàries per
desenvolupar el treball)
Realitza tutories de planificació, seguiment i avaluació de les pràctiques
Orienta en la realització de la Memòria
Fomenta l'interès i la reflexió del/de l'estudiant en el transcurs de les sessions de seguiment
Ha mostrat preocupació i ha tractat de resoldre eficaçment els problemes que han sorgit
durant la realització de les pràctiques (* Nota: Si no s'ha tingut problemes rellevants deixar
aquest ítem sense respondre)
Està disponible en hores d'atenció a estudiants o en les concertades
Manté contacte amb el /la tutor/a professional en la labor de tutela del/de l'estudiant
(assessoria tècnica, bibliogràfica, etc.)
Es mostra accessible: el tracte és respectuós, amable i considerat i atén a les dificultats
dels/les estudiants
Satisfacció general amb el compliment, actitud i exercici del Tutor/a Acadèmic/a

Organització del Pràcticum (coordinació, vicedeganat…)

0a5

L'organització general de l'assignatura està clara (terminis, requisits, etc.)
Les sessions informatives prèvies a la realització del Pràcticum són adequades
La informació de la web està ben estructurada, és suficient i actualitzada
El contingut de la guia docent/informativa és útil
La varietat i amplitud de l'oferta de centres és adequada
L'atenció i solució de problemes des de vicedeganat/coordinador Pràcticum i secretària de la
facultat és adequada
Satisfacció general amb l'organització del Pràcticum per part de la Facultat
La solució de problemes administratius relacionats amb els contractes de pràctiques (ADEIT)
és adequada

Assenyala si has utilitzat/consultat algun d'aquests recursos
Sessió informativa realitzada en la setmana d'activitats complementàries

SI -

NO

Sessió informativa general realitzada al juliol

SI -

NO

Guia de Pràcticum

SI -

NO

En pràctiques amb menors: Certificat negatiu de delictes del Registre Central de
delinqüents sexuals

SI -

NO

Normativa d'obligat compliment en places de Pràcticum amb pacients

SI -

NO

SI -

NO

Normativa legal que regeix les pràctiques disponible a la web

Guia per sol·licitar pràctiques voluntàries o extracurriculares disponible a la web

