
 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest informe respon a l’interès de l’Escola de Camins en conèixer la valoració que fa el tutor sobre els aspectes següents : el 
desenvolupament i contingut de les pràctiques realitzades per l’estudiant a través d’un conveni de cooperació educativa, la formació 
prèvia dels nostre estudiants, i el grau de satisfacció respecte el servei prestat per l’Escola i la UPC.  
 
Dades del tutor/a a l’empresa 
Nom i Cognoms       
Nom empresa/institució       
e-mail de contacte       

 
Dades de l’estudiant/a 
Nom i cognoms       
Núm. de conveni        

 
Dades de l’empresa 
 
Indicar el sector d’activitat de 
 l’empresa 
 

 
  Consultora  

 
  Constructora petita (facturació<6M€) 
  Constructora mitjana (facturació<30M€) 
  Constructora gran (facturació>30M€) 

  
  Laboratori d’assaigs / Control de qualitat 

 
  Sondeigs 

 
  Treballs especialitzats ( fonaments 
especials, desmunts...) 

 
 
 

 
Empresa de serveis : 

  Electricitat 
  Aigua 
  Gas 

 
  Administració pública 

 
  Altres institucions (especificar) 

            
 

  Altres (especificar) 
            

 
    
 
 
 

 
1. VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES  
 Valoració 

Escala de l’1 (En desacord) al 5 (Totalment d’acord) 

1.1 La valoració global de l’activitat desenvolupada per l’estudiant ha estat molt positiva  
 1  2  3  4  5  

1.2 Si la resposta és negativa, indiqueu-ne els motius 
      
 
 
 
 

1.3 Les consultes realitzades per l’estudiant/a han estat molt adequades 
 1  2  3  4  5  

 
1.4 

 
Tornaríeu a acollir a un altre estudiant en pràctiques? 
 

         Si                     No 

1.5 Si la resposta és negativa, indiqueu-ne els motius 
      
 
 
 
 

 
1.6 

 
Contractaríeu a l’estudiant per a l’empresa? 
 

    
         Si                       No 

1.7 Quina durada creieu que seria la més adient per a un període de pràctiques: 
  Fins a 200 hores 
  De 200 a 500 hores 
  De 500 a 900 hores 
  Més de 900 hores 

ENGINYERIA GEOLÒGICA 
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

INFORME DEL TUTOR /A 
 
 



 

 

 
2. VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ PRÈVIA DE L’ESTUDIANT 
 
2.1 

 
Valoreu els coneixements de l’estudiant/a en les següents àrees temàtiques: 

Valoració : (1) Poc adequada  (2) Suficient  (3) Adequada  (4) Molt Adequada                                      (NV) No es pot valorar 

Formació bàsica (físico - matemàtica)   1  2  3  4  NV  
Formació tecnològica (resistència de materials, geotècnia,...)  1  2  3  4  NV  
Formació instrumental (programes d’ordinador, equips, ...) 1  2  3  4  NV  
Formació de laboratori (assaigs) 1  2  3  4  NV  
Formació de camp (cartografia, reconeixement terreny) 1  2  3  4  NV  
Formació de gestió (legislació, economia,...) 1  2  3  4  NV  
Anglès i altres idiomes 1  2  3  4  NV  

  
 
2.2 

 
Valoreu el grau de desenvolupament de les següents aptituds intel·lectuals i de comportament de  l’estudiant : 

Valoració :   (1) Poc adequada  (2) Suficient  (3) Adequada  (4) Molt Adequada                                     (NV) No es pot valorar 

Capacitat d’autoaprenentatge   1  2  3  4  NV  
Capacitat de redactar informes i de comunicació 1  2  3  4  NV  
Pensament crític 1  2  3  4  NV  
Capacitat per a processar informació complexa i prendre decisions en entorns 
d’incertesa 1  2  3  4  NV  
Curiositat, creativitat e innovació 1  2  3  4  NV  
Interès i motivació   1  2  3  4  NV  
Iniciativa i capacitat de treball 1  2  3  4  NV  
Capacitat d’adaptació a entorns canviants  (flexibilitat) 1  2  3  4  NV  
Lideratge  1  2  3  4  NV  
Treball en equip 1  2  3  4  NV  

 

 
2.3 
 
 
 
 
 
 

Valoreu la formació acadèmica global prèvia de l’estudiant/a : 
 
Valoració :  escala de l’1 (poc adequada) al 5 (molt adequada) 
 La formació acadèmica global prèvia de l’estudiant/a a la realització del treball era 
molt adequada   1  2  3  4  5  

 

 
2.4 

 
Aspectes en què caldria millorar la formació de l’estudiant/a : 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. VALORACIÓ DEL SERVEI DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

 Valoració 
Escala de l’1 (En desacord) al 5 (Totalment d’acord) 

3.1 Estem satisfets amb l’atenció rebuda en la gestió del Conveni de Cooperació 
Educativa per part de l’Escola de Camins 1  2  3  4  5  

3.2 Estem satisfets amb l’atenció rebuda en la facturació del Conveni de Cooperació 
Educativa per part de  l’Oficina de Convenis de Cooperació Educativa de la UPC  1  2  3  4  5  

3.3 
 

Suggeriments per millorar el servei de convenis de cooperació educativa de l’Escola 
      
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
4. SUGGERIMENTS ADDICIONALS 
  
 
      

 
Gràcies per la vostra col·laboració 

Barcelona, a        de       de         
Signatura del/ de la tutor/a i segell de l’empresa 
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