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INFORME DO TITOR DA ENTIDADE EXTERNA

ANEXO III

Empresa / Entidade:
Razón Social:

CIF:

Titor/a da Empresa / Entidade:
Nome completo:

NIF:

Datos do/a estudante:
Nome completo:

NIF:

Materia na que está matriculado:
Prácticas Externas Básicas M110205

Prácticas Externas M110301

Data Inicio Prácticas:

Data Fin Prácticas:

Horas inicialmente planificadas:

Horas efectivamente realizadas:

Ausencias xustificadas:

Ausencias non xustificadas:

Avaliación individual e pormenorizada:
Valoración

Criterios a avaliar
Capacidade técnica (CE1 CE3 CB6) 1
Habilidade para o exercicio da profesión (CE2 CT1 CT2 CT3 CB7 CB8) 2
Habilidades de comunicación oral e escrita (CB9) 3
Capacidade de traballo en equipo (CG5) 4
Formación adquirida na práctica (CE1 CE2 CE3 CE5) 5
Deontoloxía profesional (CG6 CE5) 6

Puntuación

De 0 a 10
De 0 a 40
De 0 a 10
De 0 a 10
De 0 a 10
De 0 a 20

Observacións/suxestións:

AVALIACIÓN GLOBAL

7

( resultado das avaliacións outorgadas):
En

,a

de

O/A titor/a da entidade externa

Sinatura:

de

.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INFORME TITOR ENTIDADE EXTERNA
1

Capacidade técnica (CE1, CE3, CB6): (se evalúa de 0-10)
1. Que o alumno sexa capaz de identificar cuestións ou litixios xurídicos, habida conta os coñecementos
adquiridos no grao ou licenciatura.
2. Que o alumno sexa capaz de determinar de un modo axeitado: accións susceptibles de ser interpostas;
tramitación ante Administracións Públicas e/ou particulares.

2

Habilidades e competencias para o exercicio da profesión (CE2, CT1, CT2, CT3, CB7, CB8): (se evalúa de 0-40)
1. Que o alumno sexa capaz de dar un tratamento práctico dos conflictos ou cuestións sometidos a valoración.
2. Que o alumno empregue de maneira eficiente as ferrramentas a disposición do avogado: argumentación,
axeitado relato dos feitos, motivación xurídica dos feitos, manexo de textos normativos, xurisprudenza,
doutrina xudicial ou administrativa, etc.
3. Valoración da iniciativa do alumno.

3

Habilidades de comunicación oral e escrita (CB9): (se evalúa de 0-10)
1. Valorarase a capacidade de comunicación oral do alumno cos axentes involucrados: clientes, operadores
xudiciais, outros operadores xurídicos, administracións públicas, outros avogados.
2. Valorarase a capacidade de comunicación escrita: habilidades de redacción, ortografía, capacidade de síntese,
etc.

4

Capacidade de traballo en equipo (CG5): (se evalúa de 0-10)
1. Que o alumno sexa capaz de identificar e realizar tarefas en orden a consecución dun obxectivo compartido.
2. Valorarase a capacidade de colaboración do alumno, de intercambio e aproveitamento útil de información e
experiencias no grupo.

5

Formación adquirida na práctica (CE1, CE2, CE3, CE5): (se evalúa de 0-10)
1. Valorarase a progresión/evolución dos coñecementos do alumno, e da súa aplicación, ao longo do período de
prácticas.
2. Valorarase a capacidade de aprendizaxe
3. Valorarase que o alumno se implique de xeito persoal no desenvolvmento das prácticas.

6

Deontoloxía profesional (CG6 CE5): (se evalúa de 0-20)
1. Que o alumno se comporte de xeito ético no desenvolvemento das prácticas.
2. Que o alumno identifique os comportamentos éticos da profesión y defenda a súa aplicación.
3. Que o alumno identifique e integre os comportamentos éticos cos diferentes axentes involucrados: clientes,
contrarios, instancias xudiciais, administracións públicas, avogados, sociedade en xeral...
4. Que o alumno coñeza, aplique e integre os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do
avogado co cliente, outras partes, tribunais, autoridades públicas, outros operadores xurídicos, e
especialmente entre avogados.

7

AVALIACIÓN GLOBAL (resultado da suma das puntuacións outorgadas) (Nota final: o resultado da avaliación global
dividiráse entre dez)

