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INSUFICIENT MILLORABLE BÉ

No Sí 2 4 6

1. Capacitat 
d'aprenentatge

� �

Els seus coneixements sobre el 
tema són similars als coneixements 

inicials

Els seus coneixements sobre el 
tema han progressat des de l'inici

Els seus coneixements sobre el tema són 
més profunds i complets que a l'inici

20%

2 Creativitat  � �
No ha proposat cap solució 

innovadora

Ha proposat solucions 
innovadores però no han tingut 

bons resultats

Ha proposat solucions innovadores amb 
bons resultats 

10%

3. Capacitat 
d'analitzar, 

valorar i 
prendre 

decisions 

� �

No ha analitat i valorat cap aspecte 
i/o les decisions han estat 

inadequades

Només ha analizat i valorat algun 
aspecte amb bons resultats 

Ha analitzat i valorat i ha pres decisions 
tecnològiques amb uns bons resultats

20%

4. Cerca i gestió 
de la informació

� �
La bibliografia és de baixa qualitat 

i/o no s'ha gestionat adequadament

La bibliografía no és recent o 
rellevant, però l'ha gestionada de 

forma adequada

La bibliografia és recent i l'ha gestionada 
de forma adequada

10%

5. Objectius � �
No ha assolit algun dels objectius 

principals 
Ha assolit els objectius principals 

Ha assolit la majoria dels objectius i 
argumenta els no assolits de forma 

adequada
10%

6. Anàlisi i 
síntesi

� �
El treball d'anàlisi o el de síntesi és 

deficient
El treball d'anàlisi o el de síntesi 

és clarament millorable 
Ha realitzat un bon treball d'anàlisi i el 

treball de síntesi és adequat
20%

7. Conclusions - 
síntesi

� �
Les conclusions no són les 

adequades
Ha necessitat ajuda i a més les 

conclusions són millorables
Ha necessitat ajuda per treure aquestes 

conclusions
10%

100%
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PROJECTE FINAL DE CARRERA

CONTINGUT CONCEPTUAL DE LA MEMÒRIA

El seus coneixements sobre el tema són 
propis d'un enginyer en electrònica

Ha extret de forma autònoma unes 
conclusions que reflecteixen de forma 
clara i concisa el seu treball

Ha proposat solucions innovadores amb 
resultats excel·lents

Ha realitzat un treball d'anàlisi excel·lent 
per obtenir els objectus proposats i ha 
sabut realitzar un treball de síntesi per 
explicar tot el seu treball de forma clara i 
concisa en la seva memòria

PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA

Criteri 
Avaluable

NIVELL AVANÇAT

%    
PUNTUACIÓ

EXCEL·LENT

10

Ha assolit tots els objectius de forma 
satisfactòria

Ha analitzat i valorat i ha pres decisions 
tecnològiques d'acord amb criteris de cost, 
qualitat, seguretat, impacte social, 
sostenibilitat, temps i respecte als principis 
ètics de la professió amb uns resultats 
excel·lents

La bibliografia és recent i de qualitat i l'ha 
gestionada de forma adequada

J. López Sánchez, 
Facultat de Física, UB 2012
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En cas de no obtenir la màxima nota s'ha de realitz ar un comentari justificatiu
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