
 

Dr/Dra ................................................................................................................................................... 

Membre de la comissió avaluadora número: ..................  

Avaluació de la Presentació Oral i Defensa del TFG de ...................................................................................................... 

Segons el Pla Docent de l’assignatura la Presentació Oral i Defensa contribueix un 30% a la nota final. Hi veureu dos apartats (18% i 12%) 

Ompliu la columna de “Nota”. Un únic valor per cada requadre de la columna de la dreta 

 
 

Presentació Oral i Defensa:  I.- Presentació Oral (18%) 
 

  0-3 4-6 7-8 9-10 Nota 

A.- QUALITAT DE 

LA PRESENTACIÓ 

(6%) 

 

To de veu i 

Fluïdesa 

No sap modular el to de veu.  

Massa feble. Llenguatge poc fluid i 

sol utilitzar un vocabulari 

incorrecte o poc adequat. 

To de veu adequat però alguns 

problemes de vocalització. 

Llenguatge bastant fluid i natural. 

Vocabulari correcte i adequat, 

excepte algunes vegades 

El volum és prou alt i clar. Parla 

amb claredat i correcció la major 

part del temps 

Modula correcta i apropiadament el 

to de veu.   La comunicació oral 

flueix sempre amb naturalitat i 

correcció, i sempre utilitza el 

vocabulari correcte i adequat 

 

Atenció 

Mala postura. No mira a 

l’audiència durant l’exposició. No 

sap mantenir l'atenció de 

l’audiència.  

En algun moment perd  l'atenció de 

l’audiència. No sempre contacta 

amb ella visualment  

Quasi sempre té bona postura i 

sovint contacta visualment amb 

l’audiència. Gairebé sempre sap 

mantenir  l'atenció de l’audiència. 

Sap mantenir sempre l'atenció de 

l’audiència. Sempre té bona 

postura i contacta visualment amb 

l’audiència.  

Domini del 

contingut 

Ha de llegir freqüentment el que 

està escrit en la presentació. 

La presentació te bastanta lletra 

que li cal llegir sovint. 

Evita llegir el que està escrit en la 

presentació, encara que de 

vegades ho ha de fer. 

No li cal llegir el que està escrit en 

la presentació. 

B. 

ORGANITZACIÓ I 

CLAREDAT (6%) 

Ordre del 

contingut 

L’estudiant s’ha preparat poc 

l’exposició. Falta ordre i no 

reflecteix tot el treball escrit. 

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.  
 

Claredat i 

síntesi 

És poc concís.  Presenta notables 

ambigüitats en la seva exposició 

Hi ha algunes ambigüitats en la seva 

exposició 

S’aprecia esforç 

per sintetitzar les parts 

principals.  

. No hi ha ambigüitats en la seva 

exposició. Gran capacitat de síntesi 

 

ENSENYAMENT DE FARMÀCIA 

TREBALL DE FI DE GRAU – RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ 

 



C. ÚS DEL TEMPS 

I RECURSOS 

VISUALS (6%) 

 

Temps 
No administra adequadament el 

temps disponible.  Acaba massa 

aviat o no té temps d’acabar  

Administra bé el temps disponible, 

però al final ha de córrer per 

acabar la presentació 

Té prou temps però no el 

distribueix correctament, ja que 

posa més èmfasi en apartats que no 

caldrien.  

Administra adequadament el temps 

disponible per a la seva presentació 

 
Recursos 

Visuals 
No aprofita adequadament els 

recursos visuals i / o tecnològics 

de què disposa. 

Utilitza els recursos visuals i / o 

tecnològics però de forma no 

enriquidora 

Utilitza els recursos visuals i / o 

tecnològics de manera correcte, 

tot i que de vegades inadequada o 

poc atractiva 

Fa ús adequat de recursos visuals i 

/ o tecnològics per enriquir la seva 

presentació. Fa centrar l’interès. 

 

Presentació Oral i Defensa:  II.- Defensa del TFG  (12%) 

POD  0-3 4-6 7-8 9-10 Nota 

D. SEGURETAT EN LA 

RESPOSTES I ELS 

PLANTEJAMENTS DEL 

DEBAT POSTERIOR (6%) 

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

inseguretat 

Només sap respondre a algunes 
preguntes. Mostra poca seguretat 

Contesta amb precisió la majoria 
de les preguntes que se li fan. 

Sap contestar sempre i projecta 
seguretat en totes les seves 
respostes i plantejaments 

 

E. CONEIXEMENT 

DEL TEMA (6%) 
No sembla conèixer massa bé 

el tema 
Demostra un bon coneixement 

de parts del tema 
Demostra un bon coneixement 

del tema 
Demostra un coneixement 

complert del tema  

 
 
 
Data:      Signatura: 

 
 

 

 

 

  

(Aquest full s’ha de lliurar al president/a de la comissió avaluadora, i aquest el lliurarà al RACTFG (representant de l’àmbit en la CTFG) que sigui 
responsable d’aquesta comissió). 

Comentaris: 


