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Apartats Indicadors Nivell 1 (0-4) Nivell 2 (5-6) Nivell 3 (7-8) Nivell 4 (9-10) Puntuació 

Valoració del treball final 
(50%) 
* Consulteu els criteris 
bibliogràfics i formals a: 
http://www.ub.edu/criteris-

cub/criteris.php 

Millora dels coneixements 
Els seus coneixements sobre el tema 
no han progressat. 

Els seus coneixements sobre el 
tema han progressat de forma 
suficient. 

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

Els seus coneixements sobre el tema 
són, amb escreix, més profunds i 
complets que a l’inici. 

 

Objectius: grau 
d’acompliment i qualitat  

No ha estat possible aconseguir els 
objectius en la seva totalitat a causa 
d’una gestió mal portada de la tasca 
i d’una escassa dedicació al treball. 

Una acceptable gestió de la tasca i 
una correcta dedicació al treball 
han permès assolir de forma 
suficient la majoria dels objectius.  

Una adequada gestió de la tasca 
i una considerable dedicació al 
treball han permès assolir de 
forma àmplia tots els objectius.  

Una hàbil i competent gestió de la 
tasca i una molt bona dedicació al 
treball han permès assolir tots els 
objectius amb un nivell excel·lent. 

 

Contingut: grau de 
rellevància, comprensió i 
integració  

El contingut del treball presenta 
deficiències importants en la 
comprensió de la informació, s’hi 
detecten mancances i/o errors i el 
nivell d’integració dels coneixements 
adquirits és escàs. 

Tot i que millorable, el contingut 
del treball no presenta errors 
remarcables i mostra l’esforç que 
ha fet l’alumne per comprendre la 
informació i per integrar els 
coneixements adquirits. 

El contingut del treball presenta 
una bona comprensió de la 
informació i els coneixements 
adquirits hi estan plenament 
integrats. 

El contingut del treball presenta una 
profunda comprensió de la informació 
i els coneixements adquirits hi estan 
integrats d’una forma conceptualment 
complexa, que obre noves possibilitats 
i perspectives . 

 

Discussió i conclusions 

No ha sabut discutir el resultats del 
seu treball ni  treure’n conclusions 
adequades.  

Per a la discussió, elabora una 
llista dels resultats dels seu treball, 
però no els interpreta d’acord 
amb el marc teòric en què se 
situa. Les conclusions són 
descriptives i força bàsiques.  

Presenta la discussió de forma 
correcta, relacionant els 
resultats dels seu treball amb 
alguns aspectes del marc teòric 
en què se situa. Les conclusions 
són rellevants d’acord amb els 
objectius plantejats. 

Presenta la discussió de forma 
exemplar,  interpreta els resultats dels 
seu treball de forma global i complexa 
en relació amb marc teòric en què se 
situa. Elabora les conclusions tenint en 
compte els objectius plantejats i les 
justifica amb arguments sòlids. 

 

Bibliografia* 

Les referències bibliogràfiques no 
són completes, actualitzades ni 
rellevants en relació als objectius del 
treball. Ha mostrat serioses 
dificultats per seleccionar i gestionar 
la bibliografia. 

Presenta bibliografia recent i 
pertinent i, malgrat que s’hi 
detecten alguns errors, en fa una 
gestió acceptable. 

Presenta bibliografia recent i 
pertinent, i en fa una bona 
gestió. 

La bibliografia aportada és actual, 
pertinent, ha estat ben seleccionada i 
està gestionada de forma exemplar. 

 

Autonomia en la gestió de 
la tasca  

No ha sabut gestionar les diferents 
fases d’execució del treball planificat 
ni prendre decisions de forma 
autònoma. 

Ha sabut gestionar de forma 
bàsica les diferents fases 
d’execució del treball planificat , 
però a l’hora de prendre decisions 
no ha mostrat prou autonomia. 

Ha sabut gestionar correctament 
les diferents fases d’execució del 
treball planificat i prendre 
decisions de forma autònoma. 

Ha sabut gestionar molt bé les 
diferents fases d’execució del treball 
planificat i prendre decisions de forma 
autònoma. Ha portat a terme un 
seguiment minuciós del procés de 
treball i, quan ha calgut, hi ha 
introduït les rectificacions oportunes 
per millorar-lo. 

 

Estructura formal* 
L’estructura no és adequada: hi 
manquen apartats, els que hi ha són 
incomplets o estan mal relacionats. 

L’estructura és adequada, tot i  
que hi ha alguns aspectes 
millorables en l’organització dels 
seus apartats. 

L’estructura és completa i està 
ben organitzada. 

L’estructura és completa, està ben 
organitzada i la relació entre els 
diferents apartats és exemplar. 

 

Qualitat de la versió final 

del treball escrit 
La versió final del treball escrit té 
molt poca qualitat. 

La qualitat de la versió final del 
treball escrit és suficient, però 
millorable. 

La qualitat de la versió final del 
treball escrit és notable. 

La qualitat de la versió final del treball 
escrit és exemplar. 

 

      Qualificació global 
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