INDICADORS DE REFERÈNCIA PER A L’INFORME DEL TFG
Es faciliten als tutors una sèrie d’indicadors que poden ser comuns a tots els TFG i als quals es poden afegir els que convin gui
donada l’especificitat de cada temàtica, titulació o tipologia de TFG.
Els indicadors utilitzats s’han extret de les següents fonts:
- Qüestionari proposat per l’AQU en la Guia per a l’avaluació de competències en el treball de final de grau en l’àmbit de les
Ciències Socials i Jurídiques (2009).
- Materials del GI-IDES, del taller de formació "Els TFG: eines per a la implementació de l'assignatura en un grau.

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL del TFG, l’estudiant…
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... ha justificat o presentat la rellevància del tema triat
...mostra originalitat en el plantejament del TFG
... ha seleccionat referències documentals adients per a la construcció del
marc teòric del tema
... ha redactat les preguntes o objectius de manera que orientin el
desenvolupament del treball
... ha delimitat el context d’aplicació
... ha concretat els recursos i la metodologia que cal emprar en funció del
objectius
... ha presentat els elements constitutius del treball
... ha desenvolupat un cronograma amb concreció dels moments clau de
desenvolupament del TFG (tipus diagrama de GANTT o similar)
... ha negociat el calendari amb el tutor, tot tenint en compte les exigències
oficials de la institució
... ha presentat el pla de treball en la data i forma preestablerta

...

AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPMANET DEL TFG I INFORME DE
PROGRÉS, l’estudiant …
... treballa de manera constant i autònoma, assolint els objectius plantejats
inicialment i aquells suggerits pel director del TFG
...ha reaccionat adequadament davant d'imprevistos en la planificació
... ha identificat la literatura específica sobre el tema
… ha seleccionat la informació rellevant de la literatura revisada
… ha establert les relacions adients entre les informacions seleccionades i els
objectius del TFG
… ha integrat la informació més important recollida
... ha tractat i interpretat la informació amb rigurositat
… ha redactat el marc teòric partint de la informació prèviament recollida

...ha situat el treball en el context del marc teòric
... ha aplicat correctament la metodologia seleccionada
… ha executat el treball de camp
... n’ha analitzat els resultats
... ha finalitzat la redacció completa de la primera versió del TFG seguint les
pautes formals de l’escriptura acadèmica
... ha presentat l’informe de seguiment en la data i forma preestablerta
... ha estat hàbil a l’hora de superar les dificultats
...

AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA del TFG, l’estudiant…
... ha presentat la memòria en la data i forma preestablerta
... escriu clara i correctament (des del punt de vista gramatical, ortogràfic i de
comprensió)
... utilitza el vocabulari adequat. Fa ús del lèxic tècnic propi de l'àrea de
coneixement
... explica idees i conceptes de manera entenedora
... lliga bé els conceptes del discurs
... documenta adequadament el treball (registres, informes, taules, gràfics...)
... referència segons la normativa APA
... ha analitzat les propostes fetes per l’avaluació contínua del tutor i les ha
incorporat
... sintetitza la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió
global
... ha extret conclusions a partir dels resultats
... ha determinat una prospectiva de continuïtat d’estudis a partir dels resultats
obtinguts
... ha incorporat les seves pròpies reflexions crítiques respecte del procés
... analitza el nivell de compliment final de la planificació inicial, identificant els
motius i les conseqüències de les eventuals desviacions detectades
...avalua els resultats del projecte, comparant-los amb resultats similars de
fonts externes
...
...
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