
   

Nom del tutor/a............................................................................................................................................................ 
Nom de l’alumne/a......................................................................................................................................................... 
Títol del treball......................... .................................................................................................................................... 
Àmbit principal en el qual s’emmarca....................... Convocatòria (encercleu o destaqueu el mes):      abril      juliol 
 
Segons el pla docent de l’assignatura de TFG, el «seguiment del treball —avaluació feta pel tutor» contribueix amb un 10 % a la nota final. 
Requisits mínims indispensables per presentar el treball: 

 El treball ha de tenir tots els apartats que figuren en el pla docent. 
 Ha de ser original, i evitar el plagi: el text d’altres autors ha d’estar referenciat. 

Els percentatges que veureu fan referència a la contribució de cada apartat a la nota final de TFG. 
Aquest full cal lliurar‐lo al representant de l'àmbit a la Comissió de TFG que  és supervisor  de la comissió en el que s’avaluarà el vostre alumne. Teniu com 
a termini màxim el dia de la presentació oral i defensa). 
 
 

 

 

 

 

 

Comentaris:.................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Ítem 
A.  MILLORA QUANT 
A CONEIXEMENTS (2 

%) 

B. RESPONSA‐ 

BILITAT  (2 %) 

C. ORGANITZACIÓ I MEMÒRIA (4.5 %) 
D. CONEIXEMENT DEL MÈTODE 

CIENTÍFIC (1.5 %) C1 (1 %) C2 (1 %) C3 (2.5 %)

Valoració       

TREBALL FINAL DE GRAU DE FARMÀCIA

INFORME DEL TUTOR – SEGUIMENT DEL TREBALL 



Full per al tutor 
Valoració del tutor respecte de la tasca científica duta a terme per l’alumne i la consecució dels objectius plantejats. 

    0 – 3  4 ‐ 6  7 ‐ 8  9 ‐ 10  Nota 

A. MILLORA QUANT 
A CONEIXEMENTS 

(2 %) 
 

Els seus coneixements sobre el 
tema no han progressat 

adequadament 

Els seus coneixements  
sobre el tema han millorat 
però podrien haver-ho fet 

molt més 

Els seus coneixements sobre 
el tema han progressat 

adequadament 

Els seus coneixements sobre el 
tema són més profunds i 

complerts que a l’inici i ha 
aportat una visió personal 

enriquidora 

 

B. RESPONSA‐ 
BILITAT (2 %)    Valoreu de l’1 al 10 la responsabilitat de l’alumne envers el treball segons l’assistència a les sessions de formació que 

li calien i el desenvolupament del treball en funció dels compromisos adquirits   

C. ORGANITZACIÓ I 
MEMÒRIA (4.5 %) 

C1. Autonomia 
(1 %) 

Ha treballat fonamentalment 
recolzat pel tutor que ha hagut 
de fer una tasca important de 

supervisió/correcció 

Ha treballat recolzat pel 
tutor de forma puntual i el 
resultat és correcte però 

no excel·lent 

Ha treballat autònomament 
però no ha aconseguit  

informació més enllà de la 
que el tutor tenia previst. 

S’ha mogut en altres àmbits per 
aconseguir la informació 
desitjada i el resultat és 

excel·lent 

 

C2. Objectius 
(1 %) 

No ha estat possible aconseguir-
los en la seva totalitat perquè no 

s’ha esforçat prou 

No ha estat possible 
aconseguir-los en la seva 
totalitat tot i que s’ha 

esforçat 

Els ha assolit adequadament S’han assolit tots amb escreix  

C3. (2.5 %)    
Elaboració de la 

memòria i 
contingut 

El contingut de la memòria 
reflecteix poca feina de reflexió i 

discussió personal. Hi falten 
forces aspectes importants 

El contingut de la memòria 
apunta alguna feina de 

reflexió i discussió 
personal. Hi falten 

aspectes importants 

Llegint la memòria es desprèn 
que l’alumne ha treballat i 
s’ha esforçat en la lectura i 
integració de continguts. És 

completa. 

La memòria és excel·lent en 
quant al rerefons científic i la 
feina realitzada. És completa i 
ha tractat aspectes addicionals 

als apuntats inicialment 

 
Discussió i 
conclusions 

Sense el tutor no hagués elaborat 
ni la discussió ni les conclusions 

Te idea de com elaborar 
les conclusions però li cal 

ajut del tutor 

Sap elaborar les conclusions si 
abans se li ha ajudat amb la 

discussió 

Sap redactar la discussió i 
extreure les conclusions sense 

ajut 

Cerca i gestió de 
la bibliografia 

El tutor li ha hagut d'ensenyar a 
trobar bibliografia recent i 

gestionar-la 

Mostra alguna dificultat en 
trobar bibliografia recent i 

gestionar-la 

Sap trobar bibliografia recent 
i gestionar-la, però te alguns 

errors detectables en la 
memòria 

Sap trobar bibliografia recent i 
gestionar‐la i ha tingut cura de no 
presentar errors en la memòria 

D. CONEIXEMENT 
DEL MÈTODE 

CIENTÍFIC (1.5 %) 
  Valoreu de l’1 al 10 el seu coneixement del mètode científic   



 


