
Percentatge de la nota: 0%

INSUFICIENT SUFICIENT BÉ
0–4 5–6 7–8

1. Estructura El dossier no inclou tots els apartats de 
la plantilla.

El dossier inclou tots els apartats de la 
plantilla, però hi ha diversos continguts 

que no són adequats.

El dossier inclou tots els apartats de la 
plantilla, però hi ha algun contingut que 

no és adequat.

El dossier inclou tots els apartats de la 
plantilla i els continguts són adequats. 15%

2. Expressió escrita El text és confús i incomprensible. Diverses parts del text són confuses i 
incomprensibles.

En algunes ocasions el text no és prou 
clar.

Les explicacions són clares,  utilitza 
adequadament la terminologia 

científica i els apartats estan ben 
lligats.

20%

3. Gramàtica i 
ortografia

L'estructura gramatical i l'ortografia són 
deficients.

En diverses ocasions l'estructura 
gramatical i l'ortografia no són 

correctes.

Presenta algun error gramatical o 
alguna falta d'ortografia.

L'estructura gramatical i l'ortografia són 
correctes. 10%

4. Disseny y 
maquetació

El diseny i maquetació dificulta la 
comprensió del contingut.

El diseny i maquetació no dificulten la 
comprensció del contingut, però no 
aporten una idea de l'estètica del 

projecte presentat.

El diseny i maquetació representa en 
algunes parts l'estètica del projecte.

El diseny i maquetació del dossier 
permeten tenir una idea clara del 

concepte i de l' estètica del projecte 
presentat.

5%

5. Contingut i 
mètode

Està clarament per sota de la 
dedicació esperada.

Algun aspecte no queda ben 
desenvolupat. És correcte. Desenvolupa de manera excel·lent el 

que s'espera del treball. 30%

6. Concepte del 
projecte

El concepte general no està en absolut 
justificat.

Algunes conceptes entren en conflicte 
amb el concepte general.

Els conceptes es reflecteixen d'una  
manera clara i concisa, però s'hi 

detecta alguna mancança.

Els conceptes es reflecteixen d'una 
manera clara i concisa. 10%

7. Terminologia No utilitza en absolut la terminologia 
adequada

Sovint no utilitza la terminologia 
adequada

Ocasionalment no utilitza la 
terminologia adequada La terminologia és l'adequada 5%

8. Bibliografia, 
referents, plantilles

La bibliografia, els referents i els 
stàndards són clarament insuficient.

En diverses ocasions la bibliografia, els 
referents i els stàndards,  no 

compleixen les especificacions del 
format o està mal referenciada.

En alguna ocasió la bibliografia,  els 
referents i els estàndards no compleix 
les especificacions del format o està 

mal referenciada.

Recull totes les fonts consultades, la 
bibliografia compleix les 

especificacions del format. Te bons 
referents i compleix els documents 

estàndards.

5%

100% 0

Peça audiovisual/guió/demo/prototip

Percentatge de la nota
0%

Nota part AV 100%

EXCEL·LENT
9–10
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DOSSIER
Estudiant: Títol: 
Tutor/a: 

Compleix els requisits (idioma i extensió)?       □ SÍ          □ NO (suspens)
Hi ha evidència de plagi?        □ NO          □ SÍ (suspens)

%    
PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA

Data i nom: 



Percentatge de la nota: 0%

INSUFICIENT SUFICIENT BÉ
0–4 5–6 7–8

1. Estructura La memòria no inclou tots els apartats 
de la plantilla.

La memòria inclou tots els apartats de 
la plantilla, però hi ha diversos 

continguts que no són adequats.

La memòria inclou tots els apartats de 
la plantilla, però hi ha algun contingut 

que no és adequat.

La memòria inclou tots els apartats de 
la plantilla i els continguts són 

adequats.
15%

2. Expressió 
escrita El text és confús i incomprensible. Diverses parts del text són confuses i 

incomprensibles.
En algunes ocasions el text no és prou 

clar.

Les explicacions són clares,  utilitza 
adequadament la terminologia 

científica i els apartats estan ben 
lligats.

20%

3. Gramàtica i 
ortografia

L'estructura gramatical i l'ortografia 
són deficients.

En diverses ocasions l'estructura 
gramatical i l'ortografia no són 

correctes.

Presenta algun error gramatical o 
alguna falta d'ortografia.

L'estructura gramatical i l'ortografia 
són correctes. 10%

4. Resum executiu 
(anglès)

El resum és massa llarg o no hi queda 
clar el contingut del treball.

No s'hi exposa d'una manera clara 
algunes parts rellevants del contingut 

del treball.

Falta alguna part del contingut del 
treball.

S'ajusta a l'extensió indicada i s'hi 
exposa de forma clara el contingut del 

treball.
5%

5. Contingut i 
mètode

Està clarament per sota de la 
dedicació esperada.

Algun aspecte no queda ben 
desenvolupat. És correcte. Desenvolupa de manera excel·lent el 

que s'espera del treball. 30%

6. Conclusions Les conclusions no estan en absolut 
justificades.

Algunes conclusions estan en conflicte 
amb el contingut.

Les conclusions reflecteixen d'una  
manera clara i concisa els resultats, 
però s'hi detecta alguna mancança.

Les conclusions reflecteixen d'una 
manera clara i concisa els resultats. 10%

7. Terminologia No utilitza en absolut la terminologia 
adequada

Sovint no utilitza la terminologia 
adequada

Ocasionalment no utilitza la 
terminologia adequada La terminologia és l'adequada 5%

8. Bibliografia La bibliografia és clarament insuficient.
En diverses ocasions la bibliografia no 

compleix les especificacions del 
format o està mal referenciada.

En alguna ocasió la bibliografia no 
compleix les especificacions del 
format o està mal referenciada.

Recull totes les fonts consultades, la 
bibliografia compleix les 

especificacions del format. 
5%

100% 0
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MEMÒRIA TREBALL

Títol: 
Tutor/a: 
Estudiant: 

Compleix els requisits (idioma i extensió)?       □ SÍ          □ NO (suspens)

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA

Hi ha evidència de plagi?        □ NO          □ SÍ (suspens)

Data i nom: 

%    
PUNTUACIÓ

EXCEL·LENT
9–10



INSUFICIENT SUFICIENT BÉ
0–4 5–6 7–8

1. Llenguatge i 
comunicació         

No modula el to de veu, la 
comunicació és poc fluida, o el  

vocabulari no és adient.

En moltes ocasions hi ha errors en el 
llenguatge oral. 

En ocasions puntuals hi ha algun error 
en el llenguatge oral. 15%

2. Expressió 
corporal No té en compte el públic. En diverses ocasions no té en compte 

el públic.
En alguna ocasió no té en compte el 

públic. 5%

3. Seguretat i 
convicció      

No demostra domini del tema o ha de 
llegir contínuament anotacions o 

repeteix estrictament el que està escrit 
a les transparències.

Mostra domini del tema, però 
reiteradament necessita llegir perquè 
no sap què dir, o requereix temps per 

meditar el que explica.

Mostra domini del tema, però de forma 
puntual necessita llegir perquè no sap 
què dir, o requereix temps per meditar 

el que explicarà.

10%

4. Terminologia La terminologia emprada és  
incorrecta.

Presenta molts errors en la 
terminologia.

Utilitza la terminologia de forma adient, 
però presenta algun error. Utilitza la terminologia d'una manera adient. 10%

5. Estructura del 
contingut

L'estructura de la presentació no és  
adequada o hi falta algun apartat 

rellevant.

L'estructura de la presentació és  
adequada, però hi falta algun apartat 

poc rellevant o és inconsistent.

L'estructura de la presentació és 
adequada, però hi ha algun apartat  

massa llarg o curt.
15%

6. Distribució del 
temps

En el temps establert (15 minuts) no 
ha pogut concloure la presentació.

S'ha hagut de saltar una part 
substancial de la presentació prevista 

per ajustar-se al temps establert.

S'ha hagut de saltar alguna part de la 
presentació prevista per ajustar-se al 

temps establert.
10%

7. Recursos 
visuals

No utilitza adequadament els
recursos visuals i/o tecnològics de què 

disposa.

Utilitza els recursos visuals i/o
tecnològics de manera pobra.

Fa un ús adequat dels recursos
visuals i/o tecnològics amb alguna 

deficiència.
10%

8. Defensa És incoherent i no sap argumentar. Moltes respostes no són coherents o 
ben argumentades.

Alguna resposta no és coherent o ben 
argumentada. 25%

100% 0
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Data i nom:

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA
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PRESENTACIÓ ORAL I DEFENSA (25 % del total)
Títol: 

Utilitza adequadament els recursos visuals 
i/o tecnològics en la presentació.

S’ajusta al temps establert per a l’exposició i 
distribueix correctament el temps en cada 

apartat.

L'estructura de la presentació és la 
requerida (títol, índex, objectius, 

plantejament, resultats i conclusions). El 
contingut de les seccions és l'adient.

Estudiant: 
Tutor/a: 

Totes les respostes són coherents i ben 
argumentades.

Mostra domini del tema amb seguretat i 
convicció.

El llenguatge utilitzat és precís i el discurs 
clar. Modula apropiadament el to de veu.

La mirada té en compte tot el públic a qui 
dirigeix les explicacions. Gesticula 

correctament.  

% PUNTUACIÓEXCEL·LENT
9–10



INSUFICIENT SUFICIENT BÉ
0–4 5–6 7–8

1. Capacitat 
d'aprenentatge 

Els seus coneixements sobre el tema 
no han progressat.

Els seus coneixements sobre el tema 
han progressat poc.

Els seus coneixements sobre el tema 
han progressat notablement. 5%

2. Receptivitat No ha tingut en compte en cap moment 
les indicacions del tutor.

Ha tingut poc en compte les 
indicacions del tutor.

Ha tingut en compte la majoria de les 
indicacions del tutor. 5%

3. Autonomia L'estudiant no s'ha mostrat gens 
autònom. L'estudiant s'ha mostrat poc autònom. L'estudiant s'ha mostrat sovint 

autònom. 10%

4. Capacitat 
d'organització i 

gestió
No ha complert els terminis. Ha complert els terminis amb 

desviacions.
Majoritàriament ha complert els 

terminis. 10%

5. Creativitat i 
iniciativa

No ha tingut gens de creativitat ni 
iniciativa. Ha tingut poca creativitat o iniciativa. Ha tingut força creativitat i iniciativa. 10%

6. Gestió de la 
informació No ha consultat cap font bibliogràfica. No s'han aprofitat prou les fonts 

consultades.
Les fonts consultades s'han aprofitat 

força. 10%

7. Objectius No ha assolit cap dels objectius. Ha assolit una part molt reduïda dels 
objectius. Ha assolit la majoria dels objectius. 20%

8. Anàlisi i síntesi El treball d'anàlisi i el de síntesi són 
deficients.

El treball d'anàlisi o el de síntesi és 
clarament millorable.

Ha fet un treball d'anàlisi i síntesi 
correcte, però s'hi detecta alguna 

mancança
15%

9. Conclusions Les conclusions no són adequades. Les conclusions són millorables.
Les conclusions reflecteixen d'una 

manera clara i concisa el seu treball, 
però s'hi detecta alguna mancança.

15%

100%
0
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INFORME DEL TUTOR (15% del total)
Estudiant: Títol: 

Ha tingut en compte totes les 
indicacions del tutor.

Tutor/a: 

%    PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA

Ha fet un treball d'anàlisi i de síntesi 
excel·lent.

Les conclusions reflecteixen d'una 
manera clara i concisa el seu treball.

Data i nom:

EXCEL·LENT
9–10

Els seus coneixements sobre el tema 
han progressat molt.

L'estudiant ha treballat de manera 
autònoma.

Ha complert els terminis previstos.

Ha tingut molta creativitat i iniciativa.

Ha seleccionat la informació adequada 
a partir de les fonts consultades.


