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MODELO DE INFORME FINAL DO TITOR DA ENTIDADE 

EXTERNA (PLAN G080) 

ANEXO III 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Datos da institución de destino: 

Datos persoais do/a alumno/a: 

Nome do/a titor/a da entidade colaboradora: 

Datas de iniciación e finalización das prácticas: 

Número de horas inicialmente planificadas: 

Número de horas efectivamente realizadas 

polo/a alumno/a, especificando a cantidade de 

ausencias xustificadas e inxustificadas: 

CONTIDO: 

1.- Enumeración de funcións e tarefas desenvolvidas polo/a alumno/a durante as prácticas: 
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2.- Avaliación do desempeño do alumno conforme ao seguinte esquema: 

1: MAL       2: REGULAR       3: BEN       4: MOI BEN  5: EXCELENTE 

1 2 3 4 5 

1.- Capacidade de síntese e análise (CG1) 

2.- Capacidade de aprender (CG2) 

3.- Capacidade de xestionar a información (CG3) 

4.- Capacidade de adaptarse ás novas situacións (CG4) 

5.- Capacidade para organizar e planificar (CG5) 

6.- Resolver problemas de xeito efectivo (CG6) 

7.- Aplicar pensamento crítico, lóxico e creativo (CG7) 

8.- Traballar de forma autónoma con iniciativa (CG8) 

9.- Traballar de forma colaborativa (CG9) 

10.- Preocupación pola calidade(CG10) 

11.- Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e 

como profesional (CG11, CE19)) 

12.- Comunicarse de xeito efectivo nun entorno de traballo (habilidades nas 

relacións interpersoais) (CG12) 

13.- Traballar desde una perspectiva comparada, manexando información 

comparada(CG13; CE14; CE15; CE16; CE17; CE19;CE20; CE21) 

14.- Ser quen de comprender e redactar documentos xurídicos (CE 21, CE 

22) 

15. Sentido da responsabilidade (CG5, CG10, CG10 y CG11)

16. Receptividade ás críticas (CG2, CG4 y GG6)

17. Puntualidade (GG5, GG.10 GG11)

18. Habilidades de comunicación (oral e escrita) (CEs,18, 19,23 y 24)

Observacións: 

Cualificación global (de 1 a 10) 

NOTA FINAL: 

Data:  Sinatura do titor/a externo 
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