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RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ DE TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

          Criteris d’avaluació 0-5 5-7 7-9 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 
     
 
 

1. Quantitat i 
qualitat del 

treball 
 

Plantejament i desenvolupament 
del tema amb errors o manca de 
concreció 
 
Anàlisi i tractament del tema 
principal del TFM molt superficials 
 
Resultats genèrics, merament 
descriptius, amb una discussió molt 
superficial 
 
Conclusions poc fonamentades i baix 
rigor en el seu plantejament i 
discussió 

Plantejament i desenvolupament fet 
aplicant uns coneixements adquirits 
bàsics 
 
Anàlisi i tractament del tema 
principal del TFM correcte però 
sense aprofundir. Desconeix les 
limitacions dels models i tècniques 
utilitzades  
 
Resultats ben recollits i presentats, 
però la discussió és poc elaborada 
 
Conclusions no sempre lligades a 
objectius i resultats. Poc rigor en la 
seva discussió  

Plantejament i desenvolupament fet 
amb una profunditat remarcable, 
aplicant diferents teories, models o 
procediments 
 
Anàlisi i tractament del tema 
principal del TFM adequat i detallat, 
fent una crítica dels diferents models 
i tècniques que ha utilitzat  
 
Resultats recollits de forma 
sistemàtica, amb una discussió 
elaborada i detallada 
 
Conclusions ben fonamentades però 
no prou ben relacionades amb els 
objectius 

Plantejament i desenvolupament 
molt complerts, aplicant diferents 
models i procediments amb 
informació de diferents àrees de les 
TIC 
 
Anàlisi i tractament del tema 
principal del TFM adequat i detallat, 
sent conscient de les limitacions dels 
models utilitzats i fent una 
modelització i millora efectiva dels 
anteriors 
 
Resultats recollits de forma 
sistemàtica, amb una discussió 
rigorosa i detallada, amb una 
elaboració conceptual profunda 
 
Conclusions molt ben fonamentades 
i relacionades amb els objectius 
plantejats 

2. Qualitat 
formal del 

text 
 

Mal organitzat, vocabulari pobre, 
amb molts errors tipogràfics i 
bibliografia inadequada  
 
Treball mal estructurat. Índex mal 
elaborat. Informació general i sobre 
precedents, incompleta. 
 
Representacions gràfiques de poca 
qualitat, manquen unitats físiques 
 
El redactat en anglès conté molts 
errors gramaticals, amb termes 
incorrectes en anglès que fan la 
memòria inintel·ligible. 

Poc organitzat , vocabulari adequat 
però poc rigorós, amb alguns errors 
tipogràfics i escassa bibliografia  
 
Treball poc estructurat però amb 
certa coherència en el text. Índex 
molt bàsic. Conté informació bàsica i 
dels precedents.  
 
Representacions gràfiques de 
qualitat acceptable però amb errors 
en unitats 
 
El redactat en anglès de la memòria 
conté pocs errors gramaticals però és 
poc intel·ligible. 

Ben organitzat i amb vocabulari 
adequat però concís, amb pocs 
errors tipogràfics i bibliografia 
suficient, amb cites adients 
 
Treball estructurat, amb algunes 
mancances, però segueix un índex 
correcte. Proporciona una visió 
global del tema i inclou precedents.  
 
Representacions gràfiques de 
qualitat i unitats adients 
 
Redactat en anglès depurat, 
pràcticament sense errors, fent la 
memòria intel·ligible. 

Molt ben organitzat, amb vocabulari 
rigorós i concís, gairebé cap error 
tipogràfic i amb bibliografia rica i 
apropiada, amb cites  
 
Memòria ben redactada, indexada i 
estructurada. Exposició completa  de 
precedents i de la matèria principal 
del TFM. 
 
Representacions gràfiques de molta 
qualitat i amb les unitats físiques 
correctes 
 
Redacta correctament i de forma 
clara i concisa en llengua anglesa. Fa 
servir un llenguatge científic 
apropiat. 
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EXPOSICIÓ ORAL 
I RESPOSTES A 
QÜESTIONS DEL 
TRIBUNAL 
       
 

 
 
 
 
 

3. Contingut i 
claredat de 
l’exposició 

 
 
 
 
 

El discurs és desorganitzat i poc 
homogeni, no ajuda a la 
comprensió d’idees. L’ús de 
vocabulari i termes tècnics és 
inadequat. Errors tipogràfics i 
sintàctics.  
 
Material gràfic (diagrames, 
gràfiques, figures,...) poc elaborat. 
 
Oralment s’expressa en anglès amb 
molt poca fluïdesa. L’exposició és 
pobra i no segueix una línia 
argumental clara.  
 
To de veu baix, amb llargues 
pauses; no mira el tribunal; 
llenguatge corporal inadequat. 

El discurs és organitzat, però és 
difícil seguir el fil argumental, sense 
massa relació entre parts diferents. 
L’ús de vocabulari i termes tècnics 
és adequat, però poc rigorós. Hi ha 
alguns errors tipogràfics i/o 
sintàctics. 
 
Material gràfic poc il·lustratiu i/o 
poc  elaborat. 
 
Fa servir unes expressions en 
anglès per expressar-se molt 
bàsiques, tot i que s’entén què vol 
expressar. Argumenta de forma 
pobre.  
 
Canvis en el to de veu, amb dubtes; 
intenta mirar el tribunal; llenguatge 
corporal poc expressiu. 

Discurs organitzat, raonablement 
complet i homogeni. L’ús de 
vocabulari i termes tècnics és 
rigorós però poc concís. 
L’escriptura és correcta, amb pocs 
errors. 
 
Material gràfic il·lustratiu però de 
vegades és poc elaborat. 
 
És capaç de mantenir un discurs 
fluid,  expressant-se en anglès de 
forma coherent i comprensible. 
 
To de veu adequat, seguint les 
diapositives; mira el tribunal i 
intenta mirar l’auditori; llenguatge 
corporal adequat. 

Discurs molt ben organitzat, facilita 
la comprensió d’idees. Les diferents 
parts són homogènies. L’ús de 
vocabulari i termes tècnics és 
rigorós, precís i concís. Escriptura 
correcta i sense errors, amb bona 
puntuació. 
 
El material gràfic és molt il·lustratiu 
i ben elaborat. 
 
S’expressa correctament i de forma 
fluïda en llengua anglesa amb 
expressions i termes escaients en 
tot moment. 
 
Presenta amb seguretat i soltesa, 
dirigint-se en tot moment a 
l’audiència; llenguatge corporal 
excel·lent. 

4. Debat amb el 
tribunal 

 
 

No és capaç de mantenir una 
discussió entenedora.  
 
No entén les preguntes del tribunal. 
No té actitud crítica i no sap 
respondre sobre la seva feina. 

Les respostes són poc aclaridores 
del treball que s’ha desenvolupat.  
 
Entén les preguntes formulades pel 
tribunal, però no fa una 
argumentació pròpia i no sap 
respondre algunes preguntes. 

Respon adequadament, aclarint el 
treball desenvolupat.  
 
Argumenta correctament els seus 
punts de vista i és capaç de 
respondre aportant dades 
addicionals. 

Respostes interessants i ben 
raonades, destacant les parts més 
rellevants del treball desenvolupat.  
 
Utilitza les preguntes del tribunal 
per demostrar que ha assolit un 
coneixement sòlid sobre el tema. 

 

Aquesta rúbrica permet l’avaluació dels quatre criteris indicats. Basada en aquestes avaluacions, la nota final del TFM serà consensuada pel tribunal. 
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