1

ANNEX IX
FITXA D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL DELS BECARIS I BECÀRIES EN UNITATS DE LA UdL
Nom i cognoms del tutor o tutora:
Beca de colꞏlaboració:
Codi d’identificació de la beca:
Unitat estructural:
Nom i cognoms del becari o becària:
Indiqueu la formació impartida al becari o becària i la temporalització:

Valoreu els aspectes següents de l’1 (gens) al 4 (molt) en funció del grau d’assoliment que hagi
obtingut el becari o becària.
Actitud
1
2
3
4
Treball en equip, participació en les tasques comunes
Adaptació a la dinàmica del servei
Relacions amb el tutor o tutora
Relacions amb els companys i el personal del servei
Responsabilitat

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Assistència
Puntualitat
Finalitza totes les tasques que se li encomanen
Eficiència
Interès per aprendre
Distribució del temps
Capacitat d’observació
Altres aspectes formatius

Valoració del període
Negativa
Indiqueu els motius de la valoració
negativa:

Positiva
Comentaris:

Lleida,

de

de

Signatura del tutor o tutora:
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ANNEX X
FITXA D’AVALUACIÓ FINAL DELS BECARIS I BECÀRIES EN UNITATS DE LA UdL
Nom i cognoms del tutor o tutora:
Beca de colꞏlaboració:
Codi d’identificació de la beca:
Unitat estructural:
Nom i cognoms del becari o becària:
Indiqueu la formació impartida al becari o becària i la temporalització:

Valoreu els aspectes següents de l’1 (gens) al 4 (molt) en funció del grau d’assoliment que hagi
obtingut el becari o becària.
Actitud
1
2
3
4
Treball en equip, participació en les tasques comunes
Adaptació a la dinàmica del servei
Relacions amb el tutor o tutora
Relacions amb els companys i el personal del servei
Responsabilitat

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Assistència
Puntualitat
Finalitza totes les tasques que se li encomanen
Eficiència
Interès per aprendre
Distribució del temps
Capacitat d’observació
Altres aspectes formatius

Memòria
Lliurada

No lliurada

Valoració global
Negativa
Indiqueu els motius de la valoració
negativa:

Positiva
Comentaris:

Lleida,

de

de

Signatura del tutor o tutora:

