
D5. FICHA DE AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS CURRICULARES (2021/2022)

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL E GRAO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA

DATOS DO/A ESTUDANTE TITORIZADO/A
Apelidos e nome do/a estudante titorizado/a:

Titulación:

Mención:

DATOS DO TITOR/TITORA
Nome:

Apelido1:

Apelido2:

DNI:

Horas do Prácticum que titorizou:

E-mail:

Teléfono:

DATOS DO CENTRO EDUCATIVO
Centro Educativo:

Localidade:

E-mail:

Teléfono:

ASPECTOS PARA VALORAR: Nunha escala dende 1 (mínimo) ata 10 (máximo).
1.CUMPRIMENTO DAS NORMAS BÁSICAS DO CENTRO

Asistiu de forma habitual e cumpriu cos horarios do
centro:

Foi respectuoso e integrouse nas actividades e
normas do centro:

2. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
Implementa obxectivos de forma axeitada á realidade

da aula:

Adecuación das actividades realizadas:

Diversidade de metodoloxías e recursos didácticos:

Capacidade de avaliación:

Foi claro/a e preciso/a nas súas intervencións orais:

3. ACTITUDES DO ALUMNADO
Demostrou iniciativa nas tarefas asignadas:

Actitude comunicativa co titor/a e nenos/as:

Participou de forma activa e responsable nas tarefas
asignadas:

4. Indique calquera aspecto sobre o alumno/a que considere relevante
Aspectos relevantes: 

5. VALORACIÓN GLOBAL



Tendo en conta as anteriores consederacións, a nota
global é (indique nota númerica de 0 a 10):

SINATURA
Lugar e data (Ourense, xx/xx/xxxx):

Imprimir documento

Cumprimentado o documento debe xerar o PDF, asinar dixitalmente e remitir por correo electrónico ao cotitor/ra da Facultade.
De non ser posible xerar o PDF, imprimir e remitir este documento asinado e selado, unha vez escaneado, por correo electrónico ao cotitor/ra da 
Facultade.
Remitir antes do 10 de marzo.

Sinatura

Asinado. O/A titor/titora,

----------------------------

INFORMACIÓN

Información para a persoa interesada

Información básica sobre a protección dos seus datos
----------------------------------------------------------------------------------------
Responsable: Universidade de Vigo.
Finalidade: Compilar as avaliacións do Prácticum, materia obrigatoria do plano de estudos e dispoñer dos datos dos titores/as para remitir a Xunta cando
o soliciten.
Lexitimación: Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Cesións: Non se prevén cesións, os datos trataránse unicamente para avaliar ao estudante.
Dereitos: As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu
caso, portabilidade dos datos.
Procedencia da información: Do titor/a que avalia as prácticas do/a alumno/a.
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
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