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Criteris 

d’Avaluació 
Grau d’assoliment 

Puntuació Excel·lent  Bé Regular Insuficient 
ASPECTES FORMALS (20%) 

Estructura, format 
i correcció 
gramatical 

L’organització dels continguts és adequada. 
S’hi segueix els  apartats assenyalats en la 
normativa del TFM, i es mostra un fil 
conductor coherent i fàcil de seguir. El nivell 
de redacció és apropiat i es respecten les 
normes ortogràfiques,. S’empra un 
llenguatge tècnic i precís. Els paràgrafs estan 
justificats. 

S’organitzen els continguts adequadament  
amb un fil conductor coherent, si bé hi ha 
alguns paràgrafs o continguts específics mal 
desenvolupats.  
Es respecten les normes ortogràfiques. 
S’empra un llenguatge tècnic, encara que 
existeixen algunes errades d’expressió. Els 
paràgrafs estan justificats.   

Els continguts s’organitzen amb un fil 
conductor difícil de seguir ja que l’estructura 
és irregular, amb una clara incoherència 
entre apartats o paràgrafs. 
Es respecten les normes ortogràfiques, 
encara que s’aprecien algunes errades. El 
llenguatge emprat no és tècnic i/o hi ha 
paràgrafs no justificats. 

Organització dels continguts inadequada. No 
se segueixen els apartats assenyalats en la 
guia del TFM. No existeix un fil conductor 
definit. 
No es respecten les normes ortogràfiques, el 
format és inadequat i no s’empra un 
llenguatge tècnic de rigor. 

 

Normativa APA 
(citacions, 
referències, taules, 
figures,…) 

Se aprecien citacions i referències de qualitat 
(principalment articles de revistes 
científiques), amb una excel·lent aplicació 
d’una normativa. També s’aprecia un bon ús 
de la normativa en les taules i figures  
 

S’aprecien citacions i referències de qualitat 
(articles de revistes científiques), que 
segueixen una normativa concreta, encara 
que existeixen algunes errades en la seua 
aplicació. També existeixen xicotetes errades 
en l’ús de taules i figures (per exemple, situar 
la llegenda d’una figura sobre la mateixa).  
 

S’aprecien citacionsi referències de qualitat 
(principalment articles de revistes 
científiques) que no segueixen una 
normativa. Hi ha citacions que no estan 
referenciades, o bé referències que no 
apareixen citades. Les taules i figures es 
regeixen per una normativa de forma 
irregular (per exemple, taula correcta però 
llegenda incorrecta).  
 

Hi ha un exigu número de referències, a 
partir de manuals generals o fonts web sense 
garantia de qualitat. No se segueix una 
normativa ni en les referències ni en l’ús de 
taules i figures.  
  

CONTINGUTS (60%) 
Introducció-
justificació 

Ostenta una forta estructura coherent i 
progressiva, que permet a algú no 
familiaritzat amb el tema el seu enteniment. 
S’hi aporten definicions necessàries sobre 
conceptes clau. Es justifica la importància del 
treball en base a estudis i autors 
representatius de la temàtica. 

L’estructura és un poc coherent i 
progressiva, que permet a algú no 
familiaritzat amb el tema el seu seguiment. 
S’hi aporta alguna definició necessària sobre 
conceptes clau i es justifica la importància 
del treball basant-se parcialment en estudis i 
autors rellevants.. 

A l’estructura li falta un poc de coherència i 
ordre progressiu, que permeta a algú no 
familiaritzat seguir amb garantia el treball. 
Falten definicions bàsiques sobre conceptes 
clau i tot just es justifica la importància del 
treball en base a estudis i autors rellevants. 

L’estructura no és coherent, cosa que 
dificulta el seguiment de l’estudi o treball. 
No hi ha definicions bàsiques sobre 
conceptes clau i no existeixen estudis o 
autors que sustenten la importància de 
treball. 

 

Objectius i  
hipòtesis 

La seua definició és clara, pertinent i acord al 
treball realitzat. 

La seua definició és bastant clara i pertinent 
però presenta alguna dissonància amb el 
treball realitzat 

La seua definició no és del tot clara ni 
pertinent i presenta dissonàncies amb el 
treball realitzat. 

La seua definició no és adequada ni pertinent 
i no correspon amb el treball realitzat.  

Mètode Descriu perfectament la metodologia 
emprada i és totalment coherent amb els 
objectius plantejats en el treball. 

Es descriu adequadament la metodologia 
seguida i és coherent amb els objectius 
marcats, però presenta algunes llacunes per 
a la seua completa comprensió. 

La metodologia és poc clara faltant apartats 
necessaris per a la seua completa 
comprensió i no és del tot coherent amb els 
objectius del treball. 

La metodologia és confusa, no es comprén el 
procés dut a terme en el treball, i és poc 
coherent amb els objectius del treball.  

Resultats 
 

Els resultats s’expressen de forma molt 
adequada i ordenada. 

Els resultats s’expressen de forma adequada 
encara que l’ordre no és del tot coherent. 

Els resultats s’expressen de forma un poc 
confusa i poc ordenada. 
 

Els resultats són confusos i desordenats. 
 

Discussió  Es discuteixen els resultats, s’interpretant la Es discuteixen els resultats interpretant la Es discuteixen els resultats sense molt criteri Es discuteixen els resultats sense criteri i no  
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seua rellevància i s’hi esmenten referències 
d’interès que els sustenten. Es plategen les 
limitacions de l’estudi de forma coherent.  

seua rellevància, encara que falten algunes 
referències d’interès que els sustenten. Es 
plantegen limitacions de l’estudi encara que 
no de manera completa. 

i no s’interpreta la seua rellevància. S’hi 
esmenten referències no molt relacionades 
que els sustenten. Es plantegen limitacions 
de l’estudi poc coherent. 

s’interpreta la seua rellevància, sense 
esmentar referències d’interès o no 
relacionades que els sustenten. No es 
plantegen limitacions de l’estudi. 

Conclusions i línies 
futures 

Les conclusions estan molt ben 
desenvolupades i són coherents amb el 
contingut del treball, així com les seues 
possibles línies futures d’investigació.  

Es desenvolupen unes conclusions 
adequades, i línies futures d’investigació, en 
base als continguts tractats en el treball, 
encara que es pot apreciar alguna errada en 
l’estructura o seqüència lògica dels 
continguts.  

S’aprecien unes conclusions breus o amb una 
elaboració irregular o incoherent. Tot just es 
plantegen noves perspectives d’investigació. 
 

No s’indiquen, o s’indiquen amb una clara 
falta de coherència ni les conclusions del 
treball ni futures línies d’investigació.  

DEFENSA ORAL (20%) 
Oratòria El llenguatge utilitzat és molt correcte i 

tècnic i s’aprecia en tot moment un bon 
llenguatge corporal. A més, el to de veu és 
molt adequat a la importància de la 
informació que aporta i la seua explicació és 
clara i ordenada. Ajusta el seu discurs al 
temps disponible. 

El llenguatge utilitzat és correcte i i poc 
tècnic i s’observa en quasi tot el temps un 
bon llenguatge corporal. A més, el to de veu 
és, en ocasions, adequat a la importància de 
la informació que aporta i la seua explicació 
és clara i un poc ordenada. Hi ha un breu 
desajust en la gestió del temps d’exposició. 

El llenguatge utilitzat no és del tot correcte i 
tècnic i s’observa una postura i llenguatge 
corporal no molt expressiu. A més, el to de 
veu té poca coherència amb la importància 
del moment del discurs i la seua explicació te 
falta de claredat i ordre. Hi ha un desajust en 
el temps d’exposició. 

El llenguatge utilitzat no és adequat ni tècnic, 
així com el llenguatge corporal és rígid i tens. 
A més, el to no té coherència amb la 
informació que aporta i la seua explicació no 
és gens clara ni ordenada. Hi ha un desajust 
important en el temps d’exposició. 

 

Preguntes/ 
aclariments 

La seua resposta és molt adequada a la 
pregunta o aclariment, amb una bona 
argumentació i/o base científica-
professional. 

La seua resposta és adequada, amb una molt 
breu argumentació i/o base científica-
professional. 

La seua resposta és suficient, però té falta 
d’argumentació i/o base científica 
professional. 

La seua resposta és insuficient, i demostra 
falta d’argumentació i/o base científica 
professional.  

TOTAL  
 


