
Referencia da Práctica:  

ANEXO IV. INFORME DO TITOR/A DA EMPRESA/ENTIDADE 

EMPRESA/ENTIDADE 
NOME CIF: 

TITOR/A DA EMPRESA/ENTIDADE 
NOME  E APELIDOS: NIF: 

ESTUDANTE 
NOME E APELIDOS: NIF: 

TITULACIÓN: 
O nº total de horas da práctica coincide coas estipuladas  no ANEXO I? SI          NON 
Nº total de horas da práctica (en caso de ser diferente) 

CRITERIOS A AVALIAR 
(pódese cubrir só os que procedan e/ou por unha cualificación global) 

NOTA 
(de 0 a 10) 

NOTA 
(de 0 a 10) 

Capacidade técnica Implicación persoal 
Capacidade de aprendizaxe Motivación 
Administración de traballos Capacidade de traballo en equipo 
Habilidades comunicación oral e escrita Puntualidade e asistencia 

Sentido da responsabilidade Formación adquirida na práctica 
Facilidade de adaptación Formación universitaria axeitada ao 

posto 
Creatividade Relacións co contorno laboral 
Iniciativa Receptividade a críticas 

AVALIACIÓN GLOBAL: 

De ser o caso, contaría con este/a alumno/a no seu equipo de traballo? SI       NO 
Ten previsto contratar a este/a alumno/a? SI       NO 

Observacións/suxestións que considere oportunas: 

Lugar e data: 

Nome, apelidos e sinatura do/a titor/a da empresa/entidade: 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable: Universidade de Vigo.

Finalidade: xestionar e tramitar convenios de cooperación educativa, e realizar prácticas externas, ofertas de emprego e bolsas de formación 
práctica da Universidade de Vigo.
Lexitimación: o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, 
do 21 de decembro, de universidades e desenvoltas polo Real decreto 592/2014, do 1 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas 
dos/as estudantes universitarios.
Cesións: non se prevén cesións a terceiros.

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: a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.

Información adicional: uvigo.gal/proteccion-datos

https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
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