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ANNEX 2. AVALUACIÓ DE TFE
ANNEX 2.1. ELEMENTS A CONSIDERAR EN L’AVALUACIÓ DEL TFE A TÍTOL ORIENTATIU

Elements i indicadors per a l'avaluació d'un TFE
Element avaluat

TREBALL REALITZAT

Indicador

Descripció

Complexitat i abast

La complexitat i l'abast del treball es correspon (o
excedeix) a l'esperat en un TFE de la titulació (tenint
en compte en particular el nivell de grau o màster de
la titulació i el nombre de crèdits ECTS assignats al
seu TFE).

Originalitat e innovació

El treball correspon a una proposta amb un grau de
originalitat i/o innovació important.

Metodologia i eines

La metodologia i les eines utilitzades son les
adequades per la resolució del problema o projecte
plantejat.

Desenvolupament

Les decisions de disseny i/o implementació han sigut
les adequades i, com a resultat, el desenvolupament
del treball ha sigut correcte.

Resultats

S'han obtingut uns resultats que es corresponen (o
van mes enllà) amb els objectius inicialment
plantejats.

Organització i contingut
del document

El document presenta una organització clara, conté
tots els apartats i elements obligatoris (resum,
índex, objectius, conclusions i bibliografia), i aquests
son correctes.

Redacció i correcció
lingüística

La redacció es clara, concisa i precisa. Les frases son
sintàcticament correctes i no presenten faltes
d’ortografia.

Llenguatge
cientificotècnic

El to del llenguatge utilitzat es correspon al d'un
document tècnic o acadèmic. S'utilitza el vocabulari
i la nomenclatura propis de l'àmbit cientificotècnic
en el qual s'emmarca el treball.

Elements gràfics

Hi ha figures i taules que ajuden a entendre idees i a
presentar i/o resumir resultats. Gràfiques, taules i
especialment esquemes i plànols son correctes.

(60%)

MEMORIA
(20%)
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PRESENTACIÓ I
DEFENSA

Format

El format de la memòria s'ajusta a les especificacions
i la plantilla oficials.

Elements de suport

Els elements de suport de la presentació
(presentacions PowerPoint, vídeos, etc.) ajuden a
entendre el treball. El seu aspecte es agradable i no
hi han errors evidents (lletra massa petita, figures
petites o poc clares, manca de numeració, etc.).

Organització i contingut

El contingut de la presentació sintetitza el treball
realitzat. L’organització i el contingut de la
presentació afavoreixen la comprensió del treball.

Habilitats de
comunicació

L’estudiant s’expressa oralment amb claredat. El/la
estudiant aconsegueix mantenir l’atenció de
l’audiència.

Ús del tems

El/la estudiant utilitza correctament el temps
disponible per a la seva presentació (ni acaba abans
ni s’excedeix del temps estipulat).

Resposta a preguntes

El/la estudiant es mostra receptiu als comentaris i
preguntes formulades pels membres del tribunal.
El/la estudiant respon correctament a les preguntes.
En les seves respostes, l’estudiant mostra
coneixements del tema i seguretat.

(20%)

ANNEX 2.2. COMPOSICIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL TFE

President
Treball desenvolupat (60%)
Memòria (20%)
(20%)
Presentació i defensa (20%)

Avaluació final

Cas que no hi hagi unanimitat
Cas que hi hagi unanimitat

Secretari

Vocal

Avaluació
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•

Per cadascun dels elements avaluats:
o

o

•

En cas d'unanimitat caldrà omplir únicament l'última columna. La nota final es
calcularà a partir dels valors de la quarta columna i tenint en compte els
percentatges especificats per als elements avaluats.
En cas de que no hi hagi unanimitat, caldrà reflectir l’avaluació proposada per
cada membre del tribunal i el resultat de la mitjana ponderada dels elements
avaluats individualment. Aquests valors finals es traspassaran a l’acta
d’avaluació.

A l'acta es farà constar la nota numèrica amb resolució de 0,1 ; la nota qualitativa del
treball es correspondrà amb l’establert a la següent taula d’equivalència:

Matrícula d’Honor: de 9,0 a 10 [a proposta del Tribunal del TFE]
Excel·lent:

de 9,0 a 10

Notable:

de 7,0 a 8,9

Aprovat:

de 5,0 a 6,9

Suspens:

de 0,0 a 4,9

No presentat:

NP

