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COMPROMIS DEL TUTOR D’ESTADES EN PRÀCTIQUES TUTELADES 

 
 
     El teu tutor tindrà dret a: 
 

 Reconeixement per part de la Universitat de la seva activitat col·laboradora en els  
terminis previstos en el conveni de cooperació educativa 

 

 Ser informat en relació a la normativa que regula les Estades en Pràctiques Tutelades i les 
condicions de desenvolupament 

 

 Tenir accés a la universitat per a obtenir la informació i el suport necessari pel compliment 
dels fins propis de la seva funció 

 

El compromís del tutor està centrat en: 

 Acollir a l’estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar d’acord amb el que estableix el 
pla docent de l’assignatura 

 
 Supervisar les activitats, orientar i controlar el desenvolupament de les practiques dins 

d’una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge 
 

 Informar a l’estudiant de la organització, normativa  i funcionament del centre receptor 
fent especial relació a la seguretat i als riscos laborals.  

 
 Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de les activitats 

establertes en el conveni de cooperació educativa i a la comunicació i resolució de les 
possibles incidències que poguessin sorgir en el desenvolupament de l’activitat. Dur el 
control i atorgar permisos per realitzar exàmens. 

 
 Emetre l’informe final de l’estada de l’alumne d’acord amb l’article 13 del Reial Decret 

 
 Proporcionar la formació complementària que necessiti l’estudiant per a la realització de 

les pràctiques. 
 

 Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials  pel desenvolupament de les pràctiques. 
 

 Facilitar i estimular l’aportació de propostes d’innovació, millora i emprenedoria per part 
de l’estudiant. 

 
 Facilitar al tutor acadèmic de la universitat  l’ accés al centre receptor pel  compliment dels 

fins propis de la seva funció. 
 

 Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui  de l’estudiant 
com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. 

 



 

 Prestar ajuda i assistència a l’estudiant, durant la seva estada al centre receptor. 
 

     En finalitzar l’’estada al centre receptor el farmacèutic tutor emetrà Informe final de l’alumne 

1. El tutor del centre receptor realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe 
final, com a conclusió de les pràctiques, que recollirà el número d’hores realitzades per l’estudiant 
i en el qual podran valorar els següents aspectes referits, tan a les competències genèriques com a 
las específiques, previstes en el corresponent pla docent: 

Capacitat tècnica, capacitat d’aprenentatge, administració dels treballs, habilitats de comunicació 
oral i escrita, sentit de la responsabilitat, facilitat d’adaptació, creativitat e iniciativa, implicació 
personal, motivació, receptivitat a las critiques, puntualitat, relacions amb l’ entorn laboral, 
capacitat de treball en equip 
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