
 

Rúbriques (Criteris d’avaluació) pels Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster (TFG/TFM) 

(C_Estudis_POP_13-03-2018) 

Ítem Suspens 
Aprovat 

 (5-6) 
Notable  

(7-8) 
Excel·lent  

(9-10) 
Qualificació  

Qualificació 
mitjana bloc 

N 
Nota final 

1. Aspectes generals (10%) 

a) El treball presentat s’ajusta als crèdits 
assignats (1 crèdit = 25 hores de dedicació)  

Insatisfactori Acceptable Adient Excel·lent  

 

(N * 0,10) 
b) La temàtica del TFG/TFM aborda les 

competències de la titulació 
Insuficient Acceptable Integrador   

2.  Sobre el contingut (20% per TFG i 30% per TFM): 

a) El tema desenvolupat és de l’àmbit 
professional de la titulació i està ben 
justificada la seva realització  

Insuficient Acceptable Correcte Excel·lent  
 

(N*0,2) 
(N*0,3) 

b) Els objectius estan ben plantejats Insuficient Acceptable Correcte Excel·lent  

c) L’elaboració del TFG/TFM és satisfactòria, 
l’anàlisi realitzat adient i estan ben 
justificades les conclusions.  

Insuficient Acceptable Correcte Excel·lent  

3.- Sobre el document escrit (20%): 

a) L’estructura i morfologia són correctes  Insuficient Millorable Adient Excel·lent   

(N*0,2) b) La redacció és clara i precisa Insuficient Millorable Adient Excel·lent  

Nom i cognoms: ___________________________________________ 

Grau/Máster: _________________________________________________ 

Data de defensa: _____________________________________________ 



c) A la bibliografia s’han inclòs totes les 
referències del document i s’ha realitzat 
seguint les normes adients.  

Insuficient Millorable Adient Excel·lent   

4. Sobre la presentació oral (20%): 

a) Ha estat concisa i clara Insuficient Millorable Adient Excel·lent   

(N * 0,20) 

b) La presentació ha estat ben estructurada i el 
mitjans audiovisuals utilitzats han permès 
seguir l’explicació.  

Insuficient Millorable Adient Excel·lent  

c) S’ha ajustat al temps d’exposició (15 -30 
min) 

Insuficient 
(per excés o 
per defecte) 

Adient  

d) L’alumne ha contestat correctament a les 
preguntes formulades  

Insuficient Millorable Adient 
Altament 

satisfactòria 
 

5.  A complimentar pel tutor (30% per TFG i 20% per TFM): 

a) L’elaboració del TGF/TFM (desenvolupament 
i redacció) per part de l’estudiant ha estat  

Insuficient Millorable Adient Excel·lent  
 

(N * 0,30) 
(N * 0,20) 

b) Globalment, l’esforç, dedicació i aportació 
de l’estudiant han estat  

Insuficients Millorables Adients Excel·lents  

      SUMA 
 

 

 


