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CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LA BECA PER  
ESTADES DE FORMACIÓ A L’ESTRANGER ESTUDIANTS DE 

CIÈNCIES DE LA SALUT 2021 

Omplir graella segons es tracti d’estada clínica/assistencial o de recerca  
Nom del candidat: 
 
Criteris Valoració -  ESTADA CLINICA  2 4 6 8 10 
Motivació i Objectius específics      

Descripció del treball realitzat      

Grau d’implicació en l’activitat assistencial      

Valoració de l’activitat realitzada des del centre d’estada - 
aporta certificació? 

     

Aprofitament personal i professional       

 
Puntuació Total: 
 

Criteris Valoració – ESTADA RECERCA  1 2 3 4 5 
Descripció motivació i objectius específics de l’estada      

Projecte multicèntric i multiprofessional      

Projecte innovador, o projecte rellevant per a la millora 
de la qualitat assistencial 

     

Està ben justificat amb objectius clars?      

Descripció detallada de la intervenció (Metodologia)?      

S’exposen els  resultats?      

Es discuteixen els resultats?      

Grau d’implicació en l’activitat de recerca      

Valoració de l’activitat realitzada des del centre d’estada      

Aprofitament personal i professional      
 

Puntuació Total:  
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Comentaris de l’avaluador/a: comentaris rellevants sobre el projecte 
 
 
 
 

ESTADA DE FORMACIÓ CLÍNICA  

MOTIVACIÓ I 
OBJECTIUS 

2 4 6 8 10 

Descripció motivació i 
objectius específics de 
l’estada 

No es descriu 
la motivació o 
objectius 

Descripció 
mal definida 

Descripció 
de forma 
inconcreta/
molt general 

Descripció 
ben definida 
però amb 
algun aspecte 
poc clar 

Descripció 
clara, concreta 
i sense 
ambigüitats 

AVALUACIÓ 
ACTIVITAT 

2 4 6 8 10 

Descripció del treball 
realitzat 

No consta 
descripció del 
treball 
realitzat  

Descripció 
mal definida 

/ Descripció 
ben definida 
però amb 
algun aspecte 
poc clar 

Descripció 
clara, concreta 
i sense 
ambigüitats del 
treball realitzat 

Implicació en l’activitat 
assistencial 

No consta 
descripció de 
la implicació 
personal a 
l’activitat 
assistencial  

Implicació 
per sota de 
la mitjana 
del que es 
podria 
esperar per 
curs 
universitari 

Implicació 
sobre la 
mitjana  

Implicació 
superior al 
nivell mitjà  

Implicació 
molt per 
sobre de la 
mitjana 
esperable  

Valoració de l’activitat 
realitzada des del 
centre d’estada 

No aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada  

/ Aporta 
certificat 
oficial de 
superació 
de l’estada 
sense 
especificar 
l’activitat 
concreta 
realitzada 

Aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada i de 
l’activitat 
general 
realitzada  

Aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada i de 
l’activitat  
especifica 
realitzada 

IMPACTE 2 4 6 8 10 

Aprofitament personal 
i professional 

No descriu 
aprofitament 
personal i 
professional 

Descripció 
mal definida 

Descripció 
de forma 
inconcreta 
/molt 

Descripció 
definida de 
forma clara, 
fen èmfasi a 
nivell 

Descripció 
definida de 
forma clara, 
amb clar 
aprofitament a 
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general personal  nivell 
professional  

 

ESTADA DE FORMACIÓ PROJECTE RECERCA  

MOTIVACIÓ I 
OBJECTIUS 

1 2 3 4 5 

Descripció motivació i 
objectius específics de 
l’estada 

No es descriu 
la motivació o 
objectius 

Descripció 
mal definida 

Descripció 
de forma 
inconcreta/
molt general 

Descripció 
ben definida 
però amb 
algun aspecte 
poc clar 

Descripció 
clara, concreta 
i sense 
ambigüitats 

AVALUACIÓ 
ACTIVITAT 

1 2 3 4 5 

Projecte multicèntric i 
multiprofessional 

No es descriu / Un 
col·lectiu i 
un centre 

Més d’un 
col·lectiu o 
més d’un 
centre 

Més d’un 
centre sanitari 
implicat i més 
d’un col·lectiu 
de 
professional 

Projecte innovador, o 
projecte rellevant per a 
la millora de la qualitat 
assistencial 

Molt POC 
rellevant per a 
la millora de 
la qualitat 
assistencial o  
ja realitzat en 
altres àmbits 

Projecte ja 
realitzat 
però amb 
algun 
aspecte  
rellevant/ 
innovador 

Projecte ja 
realitzat 
però amb 
clars  
aspectes 
rellevants/ 
innovadors 

Projecte amb 
poques 
experiències 
prèvies 
similars 

Projecte molt 
rellevant per a 
la millora de la 
qualitat 
assistencial o 
clarament mai 
realitzat 
prèviament  

Està ben justificat amb 
objectius clars? 

No hi ha una 
justificació del 
projecte (no 
es descriu el 
problema a 
millorar). 
Sense 
objectius 
clars.  

No hi ha 
justificació.  

Objectius 
mal definits 

Problema 
definit de 
forma poc 
concreta 

Objectiu 
definit de 
forma 
adequada, 
però amb 
algun aspecte 

Justificació ben 
argumentada 
del projecte 
(es descriu de 
forma 
adequada el 
problema o 
oportunitat de 
millora) 

Descripció detallada de 
la intervenció? 

No / Es descriu 
de forma 
incompleta 

/ Es descriu què 
s’ha fet, com, 
quan, amb 
quins recursos 

S’exposen els  
resultats? 

No es 
presenten 
resultats  

Resultats 
mal definits 

Resultats 
mesurats 
parcialment 

Resultats 
mesurats, 
però sense 
millores 

Resultats 
mesurats que 
demostren 
millora 
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Es discuteixen els 
resultats? 

No es 
presenta 
discussió 

Discussió  
mal definida 

Discussió 
inconcreta/
molt general 

Discussió 
ben definida 
però amb 
algun aspecte 
poc clar 

Discussió 
clara, concreta 
i sense 
ambigüitats. 
Ben treballada. 

Grau d’implicació en 
l’activitat de recerca 

No consta 
descripció de 
la implicació 
personal a 
l’activitat 
assistencial o 
projecte 

Implicació 
per sota de 
la mitjana 
del que es 
podria 
esperar per 
curs 
universitari 

Implicació 
sobre la 
mitjana  

Implicació 
superior al 
nivell mitjà  

Implicació 
molt per 
sobre de la 
mitjana 
esperable  

Valoració de l’activitat 
realitzada des del 
centre d’estada 

No aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada  

/ Aporta 
certificat 
oficial de 
superació 
de l’estada 
sense 
especificar 
l’activitat 
concreta 
realitzada 

Aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada i de 
l’activitat 
general 
realitzada  

Aporta 
certificat 
oficial de 
superació de 
l’estada i de 
l’activitat  
especifica 
realitzada 

IMPACTE 1 2 3 4 5 

Aprofitament personal 
i professional 

No descriu 
aprofitament 
personal i 
professional 

Descripció 
mal definida 

Descripció 
de forma 
inconcreta/
molt general 

Descripció 
definida de 
forma clara, 
fen èmfasi a 
nivell 
personal  

Descripció 
definida de 
forma clara, 
amb clar 
aprofitament a 
nivell 
professional  

 

 

 


