INFORME D’AVALUACIÓ INICIAL DEL PROFESSOR PONENT DEL TFG / TFM
Estudiant: __________________________________________________________________________
Competència

Solicita
Valoració

Molt Adequat
Excel∙lent

Adequat
Notable

Bàsic
Aprovat

Inadequat
Suspens

Empreneduria i innovació
Sostenibilitat i Compromís Social
Treball en equip
Ús solvent dels recursos d’informació
Aprenentatge autònom
Tercera llengua
Accessibilitat
Comunicació eficaç oral i escrita
Adequació del plantejament inicial
Adequació de la planificació temporal
Adequació del treball en equip
Millores o recomanacions proposades pel Professor Ponent

Signat per ............................................
......................, a .......... de .................... de 20....

El Professor Ponent de TFG / TFM

INFORME D’AVALUACIÓ DE SEGUIMENT DEL PROFESSOR PONENT DEL TFG / TFM
Estudiant: ___________________________________________________________________________
Competència

Solicita
Valoració

Molt Adequat
Excel∙lent

Adequat
Notable

Bàsic
Aprovat

Inadequat
Suspens

Empreneduria i innovació
Sostenibilitat i Compromís Social
Treball en equip
Ús solvent dels recursos d’informació
Aprenentatge autònom
Tercera llengua
Accessibilitat
Comunicació eficaç oral i escrita
Valoració del progés del treball

Puntuació sobre 10, opcional

Millores o recomanacions proposades pel Professor Ponent

Signat per ............................................
......................, a .......... de .................... de 20....

El Professor Ponent de TFG / TFM

INFORME D’AVALUACIÓ FINAL DEL PROFESSOR PONENT DEL TFG / TFM
Estudiant: ____________________________________________________________________________
Competència

Solicita
Valoració

Molt Adequat
Excel∙lent

Adequat
Notable

Bàsic
Aprovat

Inadequat
Suspens

Empreneduria i innovació
Sostenibilitat i Compromís Social
Treball en equip
Ús solvent dels recursos d’informació
Tercera llengua
Accessibilitat
Comunicació eficaç oral i escrita
Aprenentatge autònom
Valoració global final (opcional)

Puntuació sobre 10, opcional

Comentaris i altres observacions que estimi oportunes el Professor Ponent

Vist i plau per la presentació final del treball (Favorable / Desfavorable) ............

Signat per ............................................
......................, a .......... de .................... de 20....

El Professor Ponent de TFG / TFM

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TFG Complementa a l’informe d’avaluació inicial/seguiment/final
Estudiant: ___________________________________________________________________________
Molt Adequat
Excel∙lent

Indicadors d’avaluació

Adequat
Notable

Bàsic
Aprovat

Inadequat
Suspens

Iniciativa demostrada per l’estudiant:
L’estudiant planteja propostes i fa aportacions vàlides en quant a
l’enfocament i realització del TFG
Disseny, organització i gestió del treball:
El disseny inicial plantejat per l’estudiant és adequat al tema que
es vol treballar. Planifica correctament el seu treball i ajusta, quan
és necessari, aquesta planificació, tot complint amb els terminis
marcats inicialment.
Ús dels mitjans i eines de recerca adients:
L’estudiant fa recerques de bibliografia de manera autònoma, i
valora les fonts de referència en termes de fiabilitat, credibilitat i
actualitat.
Grau d’autonomia, capacitat de decisió i habilitat per superar les
dificultats:
L’estudiant pren decisions de forma autònoma, comunica aquestes
decisions, i consulta quan ho creu necessari. Les decisions que pren
donen una resposta adient a la situació plantejada. Demostra
habilitat per superar les dificultats.
Actitud constructiva en el treball:
L’estudiant accepta i analitza les aportacions crítiques i les idees
plantejades pel director del TFG
Compliment dels objectius de la proposta del treball:
S’han assolit els objectius de la proposta del TFG. En cas contrari,
es justifiquen les possibles desviacions.
Valoració de la metodologia seguida per l’estudiant:
L’estudiant desenvolupa de manera competent els mètodes o
procediments necessaris pels desenvolupament del seu TFG.
Valoració dels resultats i les conclusions del TFG:
L’estudiant exposa i interpreta els resultats del TFG de manera
clara i els relaciona amb coneixements previs i realitats anàlogues
en un context més ampli. Les conclusions són sintètiques i
ordenades i es proposen possibles extensions del treball.
Correcció lingüística:
Els documents i les intervencions orals que s’han presentat al llarg
del seguiment del TFG s’han elaborat amb total correcció
lingüística.

Valoració global del Professor Ponent sobre el treball

Puntuació sobre 10, opcional

Signat per ............................................
......................, a .......... de .................... de 20....

El Professor Ponent de TFG / TFM

