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1. Síntesis � més de 60 fulls entre 51 i 60 fulls entre 41 i 50 fulls 10%

2. Estructuració i 
presentació

�
No es compleix cap dels  

criteris o hi ha errors greus
No es compleixen dos dels tres 

criteris
No es compleix un dels tres 

criteris
10%

3. Ortografia i 
gramàtica

�

Hi han més de 10 faltes 
d'ortografia o d'expressió 

gramatical

Es detecten menys de 10 faltes 
d'ortografia o d'expressió 

gramatical

Es detecten menys de 5 faltes 
d'ortografia o d'expressió 

gramatical
10%

4. Resum �
No compleix cap criteri o no 

és correcte
No compleix dos dels tres 

criteris
No compleix un dels tres 

criteris
10%

5. Paràgrafs i mides 
de lletres

� Es detecten més de 5 errors Es detecten menys de 5 errors Es detecten menys de 3 errors 10%

6. Equacions �
Més de 5 equacions no 
cumpleixen els criteris

Menys de 5 equacions no 
cumpleixen els criteris

Alguna equació no cumpleix 
els criteris

10%

7. Figures i taules �
Més de 5 figures o taules no 

cumpleixen els criteris
Menys de 5 figures o taules no 

cumpleixen els criteris
Alguna figura o taula no 

cumpleix els criteris
10%

8. Bibliografia � No compleix cap criteri
No compleix dos dels tres 

criteris
No compleix un criteri 10%

9 Conclusions �
Les conclusions són 

incorrectes

No es ressalten els aspectes 
de forma clara i no s'ajusta a 

l'extensió

No es ressalten els aspectes 
de forma clara o no s'ajusta a 

l'extensió
10%

10. VALORACIÓ 
GLOBAL DE 
L'INFORME

�
No compleix cap criteri o no 

és correcte
No compleix dos dels tres 

criteris
No compleix un dels tres 

criteris
10%

QUALIFICACIÓ FINAL

Jaime López Sánchez i Javier Sieiro Córdoba. Depart ament d'Electrònica de la Universitat de Barcelona

NIVELL AVANÇAT

% PUNTUACIÓ10 PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA

1) S'ajusta el nombre de línies preestablertes (10-20 
línies) 2) Amb l'informe el lector té una idea clara del 

contingut del document 3) El llenguatge és tècnic

Les conclusions ressalten els aspectes més rellevants 
del informe de forma clara i s'ajusta a les 20-40 línies     

1) El llenguatge utilitzat és tècnic 2) al inici de cada 
sessió es dóna una explicació del contingut 3) les 
explicacions estan desenvolupades i són clares

1) Les equacions estan realitzades amb un editor 
d'equacions 2) aquestes estan numerades i 3) es 

visualitzen de forma clara

1) Les figures i taules s'han realitzat amb programes 
informàtics, 2) aquests tenen peu de figura o taula i 

estan numerades, 3) es visualitzen de forma clara i 4) 
es comenten totes les taules i figures

40 fulls

1) Es recullen totes les fonts consultades. 2) La 
bibliografia compleix amb les especificacions del 

format IEEE i 3) té les referencies de forma explícita                                                                        

No és detecta cap falta d'ortografia ni d'expressió 
gramatical

No treballat 
o entregat

Es compleixen les normes generals del format en 
quant a 1) mida de la lletra i 2) tabulacions i distància 

entre paràgrafs 

1) Es segueix l'índex preestablert  2) És disposa de 
tots els apartats proposats a l'informe 3) 

L'encapçalament té l'estructura i tota la informació 
indicada 


