Guia d'avaluació del treball de fi de
grau.
L'avaluació s'efectua en tres fases:


En primer lloc el tutor avalua la feina feta pel seu alumne i atorga entre 0 i 5 punts
segons el seu grau de satisfacció.

0
Entre 1 i 2
Entre 2 i 3
Entre 3 i 4
Entre 4 i 5



Barem indicatiu
Treball no realitzat
Treball insuficient
Treball suficient, però menys del que s'esperava
Treball d’acord amb el que s'esperava
El treball supera les expectatives esperades

En segon lloc dos avaluadors externs (membres del departament) avaluen la
memòria escrita, i li atorguen entre 0 i 2 punts.
Barem indicatiu



Nota [1.5, 2]

Nota [0.5, 1.5)

Expressa amb claredat el contingut del
seu treball, utilitzant amb solvència un
llenguatge científic clar i precís.

El vocabulari utilitzat
és força correcte

Nota [0,0.5)
El vocabulari és molt limitat.

En tercer lloc l'alumne fa una exposició de 15 min seguida d'una sessió de
preguntes de 10 min davant els dos avaluadors (el tutor NO forma part del tribunal) la
qualitat de les respostes i de l'exposició obtingudes permeten obtenir entre 0 i 3
punts.
Barem indicatiu

Nota [2.5, 3]

Nota [1.5, 2.5)

Nota [0.5, 1.5)

Nota [0, 0.5)

Efectua una excel·lent
exposició del contingut
del seu treball, ben
organitzada i
ressaltant les
qüestions més
rellevants. Respon
amb solvència a totes
les preguntes amb
explicacions correctes.

Efectua una correcta
exposició del contingut del
seu treball.
Respon amb solvència
algunes de les preguntes
del Tribunal però no
complementa la
informació requerida.

Presenta el contingut del
treball de manera correcta
però parcialment
incompleta. L’estudiant no
es mostra còmode amb el
tema i únicament respon
parcialment les preguntes
del tribunal.

La presentació resulta
inadequada i no
aconsegueix mostrar els
resultats del treball.
L’estudiant no domina la
informació i no pot
respondre les preguntes del
Tribunal.

El total és doncs de 5 + 2 + 3 = 10 punts.
Els alumnes que obtinguin una qualificació superior a 9,0 i a proposta del seu tutor són
elegibles a la Matrícula d'Honor. Per dirimir eventuals empats hi haurà un tribunal encarregat
d'atribuir les matrícules d'honor.

