CUESTIONARIO PARA TITORES/AS EXTERNOS. Curso 2019-2020
1. Cal cre que é a principal debilidade (coñecementos, actitudes …) coa que chega ao período de prácticas o
alumnado desta Escola?

2. Cal cre que é a principal fortaleza (coñecementos, actitudes …) coa que chega ao período de prácticas o
alumnado desta Escola?

3. Cre que o período de prácticas tal e como está deseñado contribúe a formación integral dos estudantes e
complementa a súa aprendizaxe teórica e práctica?

4. En xeral, que opinión lle merece o período de prácticas? Cre que é suficiente? Insuficiente?

5. Considera que o alumnado debería asumir más funcións que as docentes durante este período para coñecer o
funcionamento dos centros?

6. Complete o seguinte cadro coa finalidade de mellorar a xestión entre a Universidade e os centros colaboradores
durante o período de prácticas:

SI

NON

O alumnado debería levar ao centro máis información do período de prácticas.

Os titores/as deberían ter máis directrices do que se agarda do período de prácticas do alumnado.

Debería haber máis contacto entre os titores/as da universidade e dos centros educativos.

Habería que aproveitar as novas tecnoloxías para articular modos de comunicación máis eficaces, foros,
listas de correos, drive…

A oferta de prazas prácticas debería partir dos centros educativos e non ser elección do alumnado.

Sería precisa unha maior formación específica dos titores de prácticas.

O alumnado de mención (Educación Especial, Linguas estranxeiras) debería poder facer as prácticas en dous
centros diferentes para mellorar a súa experiencia.

Sería bo contar cun calendario no que figurasen todos os días de prácticas para o mellor control da
asistencia e puntualidade do alumnado.

7. Indique calquera outro aspecto de prácticas que considere relevante.

Remita este cuestionario xunto coa folla de avaliación do alumno/a (asinada e selada) a:
-

Correo postal a don/dona ______________________________________________________________
Escola de Maxisterio CEU Vigo, Carretera de Madrid, 8, 36214, Vigo, Pontevedra.

-

Escaneado ao correo electrónico ___________________________________

A Escola de Maxisterio CEU Vigo agradécelle a súa valiosa colaboración

