
 
 

ENSENYAMENT DE FARMÀCIA – TFG 
AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ ORAL I DEFENSA 

 

 
 

Dr./Dra. Comissió avaluadora número: 

Avaluació de la presentació oral i defensa del TFG de: 

Títol del treball: 

 
 
I. Presentació oral (18 %) 
 

  1-4 4-7 7-10 Nota Compe- 
tència 

A. QUALITAT DE 
LA PRESENTACIÓ 

(6 %) 
 

To de veu i 
fluïdesa 

No sap modular el to de veu.   
Llenguatge poc fluid, vocabulari 
incorrecte o poc adequat. 

Sol modular apropiadament el to de 
veu. Llenguatge bastant fluid i 
natural. Vocabulari correcte i 
adequat, excepte algunes vegades. 

Modula correctament i 
apropiadament el to de veu.  La 
comunicació oral flueix  amb 
naturalitat i correcció, i sempre 
utilitza el vocabulari correcte i 
adequat. 

 
6(a) 

 Atenció 
No sap mantenir l’atenció de 
l’audiència. 

Gairebé sempre sap mantenir  
l’atenció de l’audiència. 

Sap mantenir sempre l’atenció  
de l’audiència. 

Domini del 
contingut 

Ha de llegir freqüentment el que 
està escrit en la presentació. 
No demostra domini del contingut 
del tema. 

Evita llegir el que està escrit en la 
presentació, encara que de 
vegades ho ha de fer. 
Sol demostrar domini del contingut 
del tema. 

No li cal llegir el que està escrit en 
la presentació. 
Demostra un bon domini del 
contingut del tema. 

B. 
ORGANITZACIÓ I 
CLAREDAT (6 %) 

Ordre del 
contingut 

S’evidencia una seqüència poc 
lògica i bastant desordenada entre 
cadascuna de les parts. 

El contingut està bastant ben 
organitzat. S’evidencia una 
seqüència bastant lògica i 
ordenada entre cadascuna de les 
parts. 

El contingut està molt ben 
organitzat. Sempre s’evidencia una 
seqüència lògica i ordenada entre 
cadascuna de les parts. 

 
6(a) 

 

Claredat 

No presenta de forma clara la seva 
feina, mostra desordre i poca 
concisió. Presenta notables 
ambigüitats en l’exposició. 

No sempre presenta de forma clara 
la seva feina. Hi ha algunes 
ambigüitats en l’exposició. 

Presenta de forma clara la seva 
feina. No hi ha ambigüitats en  
l’exposició. 

 



C. ÚS DEL TEMPS 
I RECURSOS 

VISUALS (6 %) 
 

Temps 
No administra adequadament el 
temps disponible  
per a la presentació. 

Administra bé el temps disponible 
per a la presentació, encara que 
s’allarga innecessàriament o a 
l’inrevés. 

Administra adequadament  
el temps disponible  
per a la presentació. 

 6(a) 

Recursos 
visuals 

No aprofita adequadament els 
recursos visuals i/o tecnològics de 
què disposa. 

Utilitza els recursos visuals i/o 
tecnològics de manera justa però 
no enriquidora. 

Fa un ús adequat de recursos 
visuals i/o tecnològics per enriquir  
la presentació. 

 
 
 
II. Defensa del TFG (12 %) 
 

POD  1-4 4-7 7-10 Nota Compe- 
tència 

D. SEGURETAT EN 
LES RESPOSTES I ELS 
PLANTEJAMENTS DEL 

DEBAT POSTERIOR 
(6 %) 

No sap respondre a la majoria de les 
preguntes i mostra una inseguretat 
notable. 

Sap respondre a la majoria de les 
preguntes però no a totes i mostra poca 
seguretat. 

Sap contestar sempre i mostra 
seguretat en totes  
les seves respostes  
i plantejaments. 

 6(b) 

E. ÚS DE LA 
BIBLIOGRAFIA 
LLEGIDA PER 

DEBATRE AMB EL 
TRIBUNAL (6 %) 

No recorda l’autor ni l’existència 
d’antecedents bibliogràfics que donin 
suport a la pregunta que fa  
el tribunal. 

No recorda exactament la bibliografia 
llegida però sí que sap fer referència a 
l’existència d’un treball sobre el tema 
plantejat que respon a la pregunta que fa 
el tribunal. 

Cita treballs d’experts per donar 
suport als seus plantejaments. 

 6(b) 

 
 
Signatura 
 
 
 
Data:  
 
 
Segons el pla docent de l’assignatura, la presentació oral i defensa contribueix amb un 30% a la nota final. Hi veureu dos apartats (18% i 12%). 

 


