
 
RÚBRICA PER A L’INFORME DE SEGUIMENT DIRECTOR DEL TFG (30%) 
 
Nom i Cognoms de l’estudiant:  
Títol del TFG:  
Nom i Cognoms del/s Director/s /es del TFG:  

 
Informe de seguiment del Director del TFG (30% de la nota) 

RÚBRICA PER A L’INFORME DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL DIRECTOR DEL TFG 
 
 

Indicadors d’avaluació 

 
 

Ponderació 

A 
Molt 

Adequat 
Excel·lent 

(9-10) 

B 
Adequat 
Notable 

(7-8) 

C 
Bàsic 

Aprovat 
(5-6) 

D 
Inadequat 
Suspens 

(0-4) 

Iniciativa demostrada per l’estudiant: 
L’estudiant planteja propostes i fa aportacions vàlides en 
quant a l’enfocament i realització del TFG 

 
10% 

    

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. 

 

10% 

    

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. 

 
10% 

    

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. 

 
 

15% 

    

Actitud constructiva en el treball: 
L’estudiant accepta i analitza les aportacions crítiques i les idees 
plantejades pels directors i tutors del TFG 

 
10% 

    

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. 

 
15% 

    

Valoració de la metodologia seguida per l’estudiant: 
L’estudiant desenvolupa de manera competent els mètodes o 
procediments necessaris pels desenvolupament del seu TFG. 

 
15% 

    

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. 

 
 

10% 

    

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. 

 
5% 

    

Valoració Global del seguiment TFG 
Puntua de 0 a 10 (màxim un decimal) la valoració global que realitzes 
sobre el seguiment que ha fet l’estudiant del TFG 

 

 
Signatura director/s/es:  
 
 
 
 
Terrassa, 



 
INFORME D’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL TFG PER PART DEL DIRECTOR/A/ES (40%) 
 
Nom i Cognoms de l’estudiant:   
Títol del TFG:  

   
Nom i Cognoms del/s Director/s /es del TFG:  
 

Informe d’avaluació de la Memòria del TFG per part del Director/a/es (40% de la nota) 
RÚBRICA PER A L’INFORME D’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL TFG 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Ponderació 
A 

Molt Adequat 
Excel·lent 

(9-10) 

B 
Adequat 
Notable 

(7-8) 

C 
Bàsic 

Aprovat 
(5-6) 

D 
Inadequat 

Suspens (0-4) 

Justificació i objectius: 
Es fa una correcta descripció de la situació de partida, i es 
justifica el tema i els objectius del TFG. 
Cadascun  dels  objectius  està  exposat  de  forma  clara  i 
concreta, i si és el cas, s’indica la priorització dels diferents 
objectius plantejats. 

 
12,5%     

Metodologia: 
Es   descriu   de   forma   clara,   completa   i   argumentada   la 
metodologia utilitzada. 
Els    procediments  descrits  són    adequats  als  objectius 
plantejats per tal d’assolir-los. 

 
17,5%     

Presentació i discussió dels resultats: 
Els resultats exposats es deriven de forma lògica de la 
metodologia utilitzada. Aquests resultats es presenten de 
forma clara, s’interpreten des d’un punt de vista crític i amb 
rigor científic, i es relacionen amb coneixements previs i 
realitats anàlogues en un context més ampli. 

 
17,5%     

Presentació de les conclusions: 
Les conclusions són sintètiques i ordenades i donen resposta als 

objectius plantejats inicialment.  
En el cas de no complir algun dels objectius, es justifica 
adequadament el per què. S’exposen elements no tractats al 
TFG i es proposen possibles extensions d’aquest treball. 

 
17,5%     

Bibliografia: 
Totes les fonts d’informació citades estan referenciades de 
forma completa i ordenada a la bibliografia. 

 
12,5%     

Redacció i correcció lingüística: 
La redacció és clara, amb frases sintàcticament correctes, 
sense faltes d’ortografia i s’utilitza adequadament els signes de 
puntuació. L’estil i el vocabulari tècnic utilitzats són els 
apropiats al camp d’estudi del TFG. 

 
12,5%     

Qualitat de la presentació: 
La memòria té un aspecte estètic agradable, inclou un índex i les 
pàgines estan numerades correctament. L’estructura en apartats 
i subapartat facilita la seva lectura. La informació de les taules i 
les figures és perfectament visible i tenen els corresponents peus 
de taula i de figura. 

 
10%     

Valoració Global de la Memòria del TFG  

 
Signat Director/a/s/es: 
 
 
 

 
 
Terrassa,  


