GRAU DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL
PRÀCTIQUES EXTERNES
Curs 2015-2016
INFORME INTERMEDI DE LA PERSONA TUTORA
DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
Informe INTERMEDI de la persona tutora relatiu al conveni de cooperació
educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre l'Escola de
Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’entitat
col·laboradora
, amb NIF
, i l’estudiant
, amb DNI
.
Valoració INTERMÈDIA de l’estada de pràctiques:

Nombre d’hores realitzades per l’estudiant fins al moment:
Aquest informe és un element fonamental per l’avaluació de les practiques. Li preguem que
qualifiqui cada apartat acuradament i agraïm novament la seva col·laboració.

ASPECTES QUE CAL VALORAR
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Capacitat tècnica
Capacitat d’aprenentatge
Administració de treballs
Habilitats de comunicació oral i escrita
Sentit de la responsabilitat
Facilitat d’adaptació
Creativitat i iniciativa
Implicació personal
Motivació
Receptivitat a les crítiques
Puntualitat
Relacions amb el seu entorn de
pràctiques
Capacitat de treball en equip
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COMPETÈNCIA TÉCNICA: ANÀLISI
Capacitat per diagnosticar la situació
de la seguretat integral a l’empresa u
organització.
COMPETÈNCIA TÉCNICA:
IDENTIFICACIÓ DE RECURSOS
Capacitat per identificar els recursos
necessaris per a la gestió de la
seguretat, medi ambient, qualitat o
responsabilitat social corporativa
COMPETÈNCIA TÉCNICA: ÚS DE
RECURSOS
Capacitat per a usar la tecnologia que
es posa a la seva disposició en les
operacions de seguretat

Explicació de la valoració. Punts forts i punts febles de l'estudiant.

Suggeriments de millora
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Finalment, li agrairem que ens indiqui bones pràctiques en prevenció i seguretat
integral que es realitzen a la seva empresa/organització i que puguin ser
observades per l’estudiant. Aquesta informació ens servirà per a realitzar una
avaluació complementaria del seguiment de les pràctiques realitzat per l’estudiant.

(Signatura i segell)
(Nom i cognoms de la persona tutora de l’entitat col·laboradora)
(Càrrec)
(Data)
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