ANNEX 8. FITXA DE VALORACIÓ DEL TUTOR ACADÈMIC
Alumne:
Memòria( 5 )

Centre:
Tutories ( 2)

Estada centre (3)

NOTA GLOBAL
10

MEMÒRIA (5)
ASPECTES FORMALS (0,5):
Indicadors d’aprenentatge
1. El treball inclou un índex paginat(0.1)
2. Ha redactat el treball amb una ortografia correcta ( més de 10 faltes, criteri per demanar una
revisió ortogràfica de tot el treball com a condició per acceptar-lo) (0.2)
3. Ha redactat la bibliografia seguint els criteris APA. (0.1)
4. Segueix les pautes formals d’un treball acadèmic universitari (0.1)
Competència
Descriu el context de
intervenció. (0,5)

Elabora un marc teòric
sobre el tema (1)
Descriu programes i/o
recursos del servei(0,5)
Descriu la figura de
l’educador social i el
codi deontològic (0,5)
Identifica les
competències
transversals (1)
Elabora unes
conclusions (0’5)

Valor afegit (0,5)

Indicadors d’aprenentatge

Qualificació

Qualificació

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Descriu la dependència del servei, centre...(0.1)
Ubica el servei a nivell geogràfic i de territori (0.1)
Contextualitza i descriu el servei i el perfil dels usuaris (0.1).
Descriu la organització dels recursos humans (0.1).
Descriu els recursos materials ( espais, equipaments..)(0.1)
Descriu l’àmbit del pràcticum en un marc conceptual i legal (0.3)
Utilitza diferents fonts documentals (0.3)
Integra el marc conceptual i aporta consideracions personals des del
pensament crític (0.4)
Aquesta descripció és flexible en funció de les possibilitats d’observació
durant el pràcticum
1. Descriu les tasques i funcions pròpies de l’educador (0.1)
2. Relaciona les tasques de l’educador amb el codi deontològic(0.1)
3. Reflexiona i aporta consideracions personals al voltant de la funció de
l’educador i el codi deontològic en l’àmbit (0.3)
1. Dues evidències de la competència 1 /punt fort (0.1)
2. Dues evidències de la competència 2/punt fort (0.1)
3. Dues evidències de la competència 1/punt feble (0.1)
4. Dues evidències de la competència 2/punt feble (0.1)
5. Pla de millora de les competències febles (0.6)
1. Ha elaborat les conclusions en relació als objectius proposats en el pla
de treball (0.1)
2. Ha plasmat una reflexió acadèmica (relació teoria pràctica)(0.1).
3. Ha determinat una prospectiva de continuïtat del seu aprenentatge en el
pràcticum II (0.1)
4. Ha incorporat una reflexió personal i professional (0.2)
El treball destaca pel seu nivell de qualitat (esforç en la reflexió
socioeducativa, innovació, creativitat..)

Puntuació memòria
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TUTORIES ( 2) : 4 tutories grupals, cada una té un valor de 0,5, amb el criteri següent:
Tutoria 1
Tutoria2
Tutoria3
Competència
Indicadors d’aprenentatge
Assistència
1. Segueix el calendari acordat. (0.1)
Puntualitat
2. És puntual (0.1)
Aportacions
3. Planteja dubtes i qüestions des del
marc socioeducatiu(0.1)
Qualitat
tasques 4. La tasca és correcta(0.1)
encomanades
Particpació activa
5. Ajuda als companys aportant la
en les tutories
seva opinió argumentada )(0.1)
Puntuació tutories

Tutoria4

Qualificació

Grau Educació Social. Pràcticum I. Annexos

