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D6. INFORME DO ESTUDANTE
ANEXO
Datos do/a Alumno/a
Nome:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

E-mail:

@esei.uvigo.es

Principais Tarefas Realizadas

(Marque cun x as indicadas na proposta de Prácticas da súa Empresa)

 Administración de Sistemas
 Bases de Datos
 Programación
 Redes
 Xestión de Proxectos
 Outros (indicar se procede):

Resumo da Actividade Realizada

(Describa brevemente a actividade realizada polo/a alumno/a na Empresa ata o momento. Engada
tantas liñas como sexa necesario)
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Adquisición de Competencias

(Marque cun x as competencias que se traballaron na Práctica)
Capacidade para desenvolver, manter e avaliar servizos e sistemas software que satisfagan todos os
requisitos do usuario e se comporten de forma fiable e eficiente, sexan asequibles de desenvolver e
 manter e cumpran normas de calidade, aplicando as teorías, principios, métodos e prácticas da
Enxeñería do Software
Capacidade para valorar as necesidades do cliente e especificar os requisitos software para satisfacer
estas necesidades, reconciliando obxectivos en conflito mediante a procura de compromisos
 aceptables dentro das limitacións derivadas do custo, do tempo, da existencia de sistemas xa
desenvolvidos e das propias organizacións
Capacidade de dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e
 tecnoloxías dispoñibles
Capacidade de identificar e analizar problemas e deseñar, desenvolver, implementar, verificar e
 documentar solucións software sobre a base dun coñecemento axeitado das teorías, modelos e técnicas
actuais
 Capacidade de identificar, avaliar e xestionar os riscos potenciais asociados que puidesen presentarse
Capacidade para deseñar solucións apropiadas nun ou máis dominios de aplicación utilizando métodos
 da enxeñería do software que integren aspectos éticos, sociais, legais e económicos
Capacidade para comprender a contorna dunha organización e as súas necesidades no ámbito das
 tecnoloxías da información e as comunicacións
Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar, avaliar, construír, xestionar, explotar e
 manter as tecnoloxías de hardware, software e redes, dentro dos parámetros de custo e calidade
adecuados
Capacidade para empregar metodoloxías centradas no usuario e a organización para o
 desenvolvemento, avaliación e xestión de aplicacións e sistemas baseados en tecnoloxías da
información que aseguren a accesibilidade, ergonomía e usabilidade dos sistemas
Capacidade para seleccionar, deseñar, despregar, integrar e xestionar redes e infraestruturas de
 comunicacións nunha organización
Capacidade para seleccionar, despregar, integrar e xestionar sistemas de información que satisfagan as
 necesidades da organización, cos criterios de custo e calidade identificados
Capacidade de concibir sistemas, aplicacións e servizos baseados en tecnoloxías de rede, incluíndo
 Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servizos interactivos e computación móbil
 Capacidade para comprender, aplicar e xestionar a garantía e seguridade dos sistemas informáticos
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Principais Actividades Realizadas e Duración
(Describa as principais actividades e tarefas, indicando ademáis a súa duración en horas - deberá
coincidir co total das horas das prácticas-. Engada tantas filas como sexa necesario)

Actividade Realizada

Departamento

Horas

Total Horas

Valoración de Tarefas Realizadas
(Valore as tarefas realizadas cos coñecementos e competencias adquiridos en relación cos estudos
universitarios. Identifique as aportacións que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as Prácticas.
Engada tantas liñas como sexa necesario)

Problemas Atopados e Procedementos de Solución
(Engada tantas liñas como sexa necesario)
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Avaliación das Prácticas e Suxerencias de Mellora
(Engada tantas liñas como sexa necesario)

Avaliación do Procedemento das Prácticas
(Puntúe cada aspecto de 1 a 5, onde 1 indica deficiente, e 5 excelente, ou NS/NC se procede)
Aspecto
Puntuación
Calidade do programa de Prácticas da ESEI
Calidade da práctica realizada
Adecuación aos contidos aprendidos na titulación
Adecuación do plan de traballo á proposta inicial
Adecuación do horario á proposta inicial
Alcance de expectativas
Valoración xeral da empresa
Valoración do/a titor/a da empresa
Valoración do/a titor/a académico/a
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