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ANEXO 2 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE REALIZACIÓN E AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN 
ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO 

Alumno/a: D.N.I. / Pasap.: Especialidade: Período de 
realización das PE: 

Nº. Horas  das 
PE: 

Código especialidade: Dende o. 
, ata o 

Enderezo: Enderezo electrónico: Tfno. / s: 

Centro de traballo: Titor/a centro de traballo: 

Enderezo:  Enderezo electrónico: Tfno. / s: 

EASD: Mestre Mateo Director/a: Santiago Riande Torres 

Enderezo:  
Virxe da Cerca, 32. 15703 Santiago de Compostela Enderezo electrónico: Tfno. / s: 

C.I.F.: Q1568009C dirección@easd.es 0034 981587 757 

Titor/a do/a alumno/a: Enderezo electrónico: Tfno. ./ s: 

0034 981587 757 

2.1.- MEMORIA DO/A ALUMNO/A: PRÁCTICAS EXTERNAS 
(Modelo para ser cumprimentado e desenvolvido polo/a alumno/a) 

2.1.1.- Datos do alumno/a e da empresa/institución 

Apelidos e nome: D.N.I./ Pasap.:
Enderezo: Enderezo electrónico: Tfno.: 
Especialidade: Convocatoria: 
Empresa/Institución: Departamento: 
Titor/a da empresa: Enderezo electrónico: Tfno.: 
Titor/a da EASD/ESD: Enderezo electrónico: Tfno.: 

2.1.2.- Datos das Prácticas externas 

2.1.- Departamento/s no/s que realizas as Prácticas externas, e temporalización das mesmas: 

2.2.- Descrición das tarefas, traballos realizados e departamento/s onde as realizou: 

2.3.- Valoración das tarefas e traballos desenvolvidos en relación coas competencias adquiridas nos seus estudos e en relación coas 
competencias propias das Prácticas externas 
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2.4.- Relación dos problemas atopados na realización das Prácticas externas e procedemento seguido para a súa resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.- Identificación das achegas que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as Prácticas externas  
 
 
 
 
 
 
2.6.- Avaliación do alumno/a da actividade realizada, nunha escala de 0 a 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Cumprimento do programa de actividades previsto            
- Grao de satisfacción coas actividades realizadas            
- Grao no que o/a  titor/a da empresa/institución asumiu as súas responsabilidades            
- Relación co/a titor académico e o xeito en que levou a cabo a súa tutela            
- Valoración das tarefas desenvolvidas en relación cos coñecementos e competencias 
previas adquiridas 

 
 

          

2.7.- Faga as observacións e suxestións que considere oportunas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En........................a........................de..........................de 20                                                     O/A alumno/a: 
 
 
 
                                                                                                                                                  Asdo.:.................................. 
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