CRITERIS DE VALORACIÓ DEL TRIBUNAL
L’avaluació del tribunal tindrà en compte els següents conceptes, amb els percentatges
aproximats indicats:
Memòria (aproximadament un 25% de la nota)
•
•
•

El fet d’estructurar la memòria seguint els apartats definits a la guia del projectista
(Annex VI) i la manera com s’ha redactat cada un.
La claredat amb què s’ha documentat i la correcció de l’expressió, tant escrita com
gràfica i la possible existència de plagi.
La capacitat de síntesi. Les alternatives plantejades. La possibilitat d’ús per terceres
persones. El valor afegir aportat per l’alumne. Per valorar aquest aspecte es tindrà en
compte la memòria i tota l’altra documentació tècnica presentada per l’alumne.
Presentació (aproximadament un 25% de la nota)

•
•

•

La correcta exposició de la problemàtica o l’estat de la qüestió inicial, els objectius, les
fases i les conclusions i línies futures. La facilitat de seguiment de l’exposició realitzada
per l’alumne. La distribució del temps en cada un dels apartats.
La claredat amb què s’ha presentat el treball, atenent especialment la correcció oral (ús
de falques, lapsus, reiteracions innecessàries, etc.). La imatge que es transmet en la
presentació (serenitat, prestància...). La correcció de l’expressió, tant escrita com gràfica,
del material utilitzat en la presentació. Els mitjans didàctics utilitzats.
La capacitat de resposta a les preguntes formulades pel tribunal (justificar, convèncer
amb dades...). La capacitat d’argumentar les conclusions.
Execució i desenvolupament (aproximadament un 50% de la nota)
Per avaluar aquesta part es considerarà especialment l’avaluació feta pel tutor del TFG.

•

•

La dificultat del treball. L’aprofundiment en el tema. Els coneixements tècnics previs
(capacitat de demostrar, resoldre o aplicar conceptes apresos a classe). La qualitat
d’execució dels treballs. La capacitat de resposta a la complexitat del treball demostrada
(capacitat d’aprendre i d’adaptar-se a les necessitats del treball.) Els resultats obtinguts.
La capacitat de valorar el treball realitzat (valoració quantitativa-qualitativa): aportacions
realitzades a la situació inicial; grau de consecució d’objectius. Projecció futura (capacitat
d’emmarcar la continuació del treball). La capacitat de delimitar i enumerar les qüestions
pendents de resoldre.

