
Indicadors i descripció Avaluació Puntuació
Domini gramatical Punts

L’alumne mostra un bon nivell d’expressió escrita en la llengua oficial escollida, en les dimensions ortogràfica,
sintàctica (incloent-hi la puntuació), lèxica i semàntica.

Sí        No  1/0 1

Bibliografia i referències (formal)
L’alumne utilitza correctament els sistemes Harvard (anglosaxó) o continental (a partir de Criteris UB) i els aplica a
totes les referències bibliogràfiques, elaborant una bibliografia i/o webgrafia final ordenada; inclou notes a peu de
pàgina seguint les necessitats del treball amb un ampli ventall de notes amb diferents funcions.
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Presentació formal
L’alumne redacta el treball seguint els requisits formals d’estil (mida font a text i nota, interlineat, marges, espaisentre
paràgrafs, numeració de pàgines, ús de cometes, negretes, cursives i subratllat), adjunta imatges indicant pertinença amb
una correcta qualitat i mida; presenta el treball amb pulcritud i a doble cara.
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Delimitació del tema / definició dels objectius

L'alumne delimita el objecte del treball i defineix uns objetius clars, coherents amb allò treballat al Grau i abastables als
crèdits establers per al TFG.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 5

Contextualització i estat de la qüestió.

L'alumne controla els coneixements específics, passa del general al particular i selecciona bé la bibliografia per a cada
argument presentat.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 7

Metodologia

L’alumne explicita i utilitza una metodologia del treball ajustada als objectius i a la recerca plantejada. Totalment        En part        Gens 2/1/0 9

Estructura i coherència interna del treball

L’alumne realitza una correcta estructuració del treball de forma coherent i sistemàtica i realitza una reflexió dels
resultats obtinguts relacionats amb els objectius i les preguntes plantejades.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 11

Conclusions

L’alumne elabora unes conclusions coherents amb els objectius i ajustades a les problemàtiques plantejades, d’acord
amb el tipus de treball acadèmic, alternant el resum sintètic amb conclusions pròpies i coherents amb els arguments
exposats.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 13
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Habilitat comunicativa

L’alumne presenta oralment la comunicació de manera fluïda, seguint l’estructura del treball, i adopta un registre
comunicatiu adequat a l’entorn acadèmic, emprant recursosde comunicació adaptats al contingut del treball,
aconseguint captar l’atenció de l’auditori i mantenir l’interès durant la presentació de forma satisfactòria.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 2

Capacitat d’interacció
Els arguments aportats per l’alumne són de qualitat i mostracapacitat de rèplica, valora positivament les aportacionsde
la comissió i respon a les seves qüestions de forma ordenada icompleta, aportant nova informació, mostrant una bona
capacitat de comprensió i expressió oral.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 4

Capacitat de síntesi

L’alumne s’adequa al temps disponible per a la presentació,dedicant a cada contingut de la exposició un temps
proporcional i abordant de forma directa i precisa els temes, sense divagacions.

Totalment        En part        Gens 2/1/0 6
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Supervisió
L’alumne ha seguit la programació del treball de forma autònoma, és a dir, seguint una correcta programació del treball
amb assistència a les sessions presencials mínimes, sense precipitació en la fase final, amb capacitat d’iniciativa sense
anar a remolc del tutor i localitzant, també, fonts i documents adequats per iniciativa pròpia.
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Qualitat científica i formal del contingut del 
treball:  70%

TOTAL DE LA SECCIÓ

NOTA

Qualitat expositiva oral i capacitat de debat i 
defensa argumental: 20% 

Procés d’elaboració del treball: 10%

RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ TFG GRAU GAP
Total

TOTAL DE LA SECCIÓ

TOTAL DE LA SECCIÓ

Sumar els punts ponderats i 
multiplicar per 10


