AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL
MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES

Les característiques pròpies d’aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada i
avaluació única.
La filosofia de l’avaluació de Pràctiques Externes consisteix en la valoració d’una memòria feta per
l’estudiant al final de la seva activitat en una empresa o altres organitzacions, l’avaluació de l’aprenentatge
del «saber fer» durant totes les hores de pràctiques externes. Aquest és el motiu pel qual avaluen diferents
agents i s’avaluen diversos aspectes de diferents moments de temps.
Durant la pràctica externa l’estudiant es troba amb dos tutors: el tutor o tutora de l’empresa o altres
organitzacions i el tutor o tutora acadèmic assignat per la Facultat. Cada tutor ha d’avaluar les competències
que l’estudiant ha assolit durant aquest període. Aquesta avaluació es fa via rúbriques, és a dir, cada tutor
ha de respondre numèricament un breu qüestionari sobre aspectes de cada fase:
•
•

Rúbrica del tutor o tutora de l’empresa o altres organitzacions (seguint el model de la normativa
UB).
Rúbriques del tutor o tutora acadèmic. En aquest cas, ha d’avaluar el seguiment de les pràctiques
(les tutories, l’actitud de l’estudiant i la memòria final).

Ponderacions per a l’avaluació de l’assignatura Pràctiques Externes curriculars
• 40 %: valoració del tutor o tutora de l’empresa o altres organitzacions.
• 20 %: rúbriques del tutor o tutora acadèmic de l’evolució de l’estudiant a l’empresa o altres
organitzacions.
• 40 %: valoració del tutor o tutora acadèmic de la memòria realitzada.
NOTES:
1. Per tal de superar satisfactòriament l’assignatura Pràctiques Externes cal superar les valoracions dels dos
tutors per separat.
2. Reavaluació de les Pràctiques Externes curriculars. Atesa l’especificitat de l’assignatura Pràctiques
Externes, només és objecte de reavaluació la memòria de pràctiques. En aquest sentit, el tutor o tutora
acadèmic ha de valorar si la memòria suspesa és susceptible de ser corregida en un període breu de temps
per esmenar-hi les deficiències. Si estima que les deficiències no es poden esmenar en el període establert, es
consolida la qualificació de suspens.
3. L’estudiant té dret a la revisió, davant del tutor o tutora acadèmic, de totes les evidències d’avaluació tal
com estableixen les normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges de la UB.

Pràctiques externes curriculars
Facultat d'Economia i Empresa

Estudiant:
Tutor/a d'empresa:
Tutor/a acadèmic:
Qüestionari creat el:

Ensenyament: MD503 - Màster en Ciències Actuarials i
Financeres
Empresa:
Curs:

Estudiant EUS:

Darrera actualització:

Avaluació del tutor o tutora d'empresa o organització: avaluació del projecte formatiu

Ompliu el qüestionari per avaluar el projecte formatiu de l'estudiant:
Per als ítems de l'1 al 9 heu d'assignar una puntuació numèrica on:
0: no s'han assolit les competències; 10: les competències s'han assolit al màxim nivell.
Per als ítems del 10 al 18 heu d'assignar una puntuació numèrica on:
0: no; 5: parcialment; 10: sí.
Feu clic al botó Desa. Un cop desat, el qüestionari no es pot modificar.

1. Competències de compromís ètic: capacitat crítica, actitud coherent amb concepcions ètiques
i deontològiques...
2. Competències d'aprenentatge i responsabilitat: capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global,
d'aplicació dels coneixements a la pràctica, capacitat tècnica...
3. Treball en equip: capacitat de col·laborar i contribuir a un projecte comú, de treballar en
equips interdisciplinaris i multiculturals...
4. Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, de
cercar i integrar coneixements...
5. Sostenibilitat: capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en què
treballa, de manifestar visions integrades i sistèmiques...
6. Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català
i castellà, domini i capacitat d'expressió en una tercera llengua, domini del llenguatge
especialitzat, capacitat de cercar i integrar informació...
Observacions sobre les competències 1-6

7. Capacitat de presa de decisió
8. Capacitat d'analitzar les organitzacions i el seu entorn: grau de coneixement de la dimensió
interna de l'empresa o organització, dels agents econòmics (stakeholders), de la cultura
organitzativa, de l'entorn econòmic, legal, polític, sociològic...
9. Capacitat d'actuar en entorns globalitzats: capacitat de valorar les estratègies
d'internacionalització de l'empresa o organització, grau de comprensió o anàlisi de les
implicacions de les polítiques governamentals...

Observacions sobre les competències 7-9

10. L'estudiant ha complert amb puntualitat l'horari?

11. L'estudiant ha fet la totalitat de les hores de pràctiques?
12. Les pràctiques s'han fet dins del període establert?
13. L'estudiant ha dut a terme les tasques previstes dins del projecte formatiu?
14. Durant les pràctiques, l'estudiant s'ha ajustat al perfil professional previst?
15. L'estudiant s'ha mostrat implicat i motivat per la feina?
16. L'estudiant s'ha mostrat receptiu a les crítiques?
17. L'estudiant ha estat polivalent?
18. L'estudiant ha planificat i gestionat adequadament el temps?
Observacions i suggeriments de millora de les pràctiques.

Qualificació final (de 0 a 10).
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Tutor/a d'empresa:
Tutor/a acadèmic:
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Avaluació del tutor o tutora acadèmic: seguiment

Aquest qüestionari és editable.
Podeu desar-lo deixant camps buits.
Un cop emplenat el camp final "Qualificació final" el qüestionari es considera tancat.
El camp "Qualificació final" representa el 20 % de la nota final de les pràctiques.

1. L'estudiant ha respost satisfactòriament el primer qüestionari?
2. L'estudiant ha assistit i participat activament a la primera tutoria?
3. L'estudiant ha respost satisfactòriament el segon qüestionari?
4. L'estudiant ha assistit i participat activament a la segona tutoria?
5. L'estudiant ha tingut, en general, una participació activa a les tutories o durant el període de la
pràctica? Valoreu l'actitud i el feedback o grau de resposta al seguiment realitzat.
6. Observacions.

Qualificació final de l'evolució de l'estudiant durant la pràctica (de 0 a 10)
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Avaluació del tutor o tutora acadèmic: memòria de pràctiques externes curriculars
Aquest qüestionari només es pot emplenar un cop.
El camp "Qualificació final" representa el 40 % de la nota final de les pràctiques.
Observacions i comentaris sobre la memòria de pràctiques externes curriculars. Valoreu, especialment,
l'adequació de la memòria al projecte formatiu.

Qualificació final de la memòria (de 0 a 10).

