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PRESENTACIÓ		
	

La	publicació	Guia	del	Treball	de	Fi	de	Grau	a	Educació	Infantil	i	Educació	Primària	que	

teniu	a	les	vostres	mans	està	adreçada	tant	als	estudiants	dels	graus	d’Educació	Infantil	

o	d’Educació	Primària	com	als	tutors	d’aquests	treballs.	Té,	doncs,	un	doble	objectiu:	

d’una	banda,	informar	sobre	diversos	aspectes	fonamentals	que	guien	la	planificació	i	

el	 desenvolupament	 del	 treball	 de	 fi	 de	 grau,	 i	 de	 l’altra,	 facilitar	 el	 seguiment,	 la	

tutorització	i	l’avaluació	de	la	tasca	que	l’alumnat	ha	de	desenvolupar.		

	

Per	 això	 en	 aquesta	 guia	 trobareu	 els	 continguts	 agrupats	 en	 dos	 grans	 apartats.	 Al	

primer	es	presenta	la	informació	fonamental	sobre	què	és	el	treball	de	fi	de	grau:	s’hi	

defineixen	i	delimiten	les	competències	i	els	objectius	que	cal	assolir,	i	s’hi	exposen	els	

àmbits	de	continguts,	el	disseny	(és	a	dir,	les	etapes	o	fases	que	cal	seguir	per	dur-lo	a	

terme),	 i	 els	 tipus	 i	 estructures	 que	 requereix	 aquest	 treball;	 a	 més,	 també	 s’hi	

descriuen	els	agents	implicats	i	els	criteris	per	a	l’avaluació	i	 la	qualificació.	I	al	segon	

apartat	 s’inclouen	 les	 accions	 i	 indicadors	 específics	 d’avaluació,	 i	 es	 concreten	 els	

models	de	seguiment	i	avaluació	de	les	tasques	que	cal	desenvolupar	en	els	annexos.		

	

Esperem	que	 la	 guia	us	 sigui	 útil,	 i	 us	 encoratgem	a	 fer	 un	Treball	 de	 fi	 de	 grau	 tan	

interessant	com	profitós.	
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1.	DEFINICIÓ		
	

El	 Treball	 de	 Fi	 de	Grau	 (TFG)	 s’ha	 d’entendre	 com	un	mòdul	 o	matèria	 de	 caràcter	

globalitzador	orientat	a	la	integració	de	les	competències	associades	al	títol.	Per	tant,	

té	com	a	finalitat	afavorir	que	l’estudiant	consolidi	el	marc	competencial	recollit	a	les	

directrius	dels	nous	graus	d’Educació	(Ordres	ECI/3854/2007	i	ECI/3857/2007).	

	

Situat	 al	 final	 de	 la	 titulació,	 el	 TFG	 té	 com	 a	 objectius	 garantir	 l’assoliment	 de	 les	

competències	 professionalitzadores	 del	 futur	 mestre/a	 i	 palesar	 la	 capacitat	

d’autoregulació	 conreada	 al	 llarg	 de	 la	 formació,	 així	 com	 conscienciar	 l’estudiant	

sobre	les	pròpies	necessitats	enfocades	a	la	pràctica	docent.	Per	aquesta	raó,	el	TFG	ha	

de	ser	fruit	de	planificacions	acurades,	de	presa	de	decisions	estratègiques,	d'avaluació	

constant	dels	corresponents	processos	i	de	l'aprofitament	dels	intercanvis	mantinguts	

amb	els	tutors	responsables.		

	

Més	específicament,	el	TFG	consisteix	en	el	desenvolupament	d’un	projecte	de	recerca	

i	anàlisi	orientats	a	la	millora	de	la	pràctica	escolar,	amb	una	vinculació	preferentment	

directa	amb	el	Pràcticum	II	sota	la	direcció	d’un	tutor.		

	

Aquest	 projecte,	 d’acord	 amb	 el	 pla	 d’estudis	 vigent,	 és	 de	 naturalesa	 obligatòria,	

compta	 amb	 una	 càrrega	 lectiva	 de	 9	 crèdits	 ECTS	 i	 llur	 realització	 es	 preveu	 per	 al	

quart	curs	de	la	titulació	i,	en	tot	cas,	havent	superat	168	crèdits	de	la	mateixa.	En	tot	

cas,	llur	Pla	de	Treball	s’adequa	a	allò	establert	a	la	normativa	de	docència.	

	 	

	

	

2.	MARC	COMPETENCIAL		
	

Ha	de	ser	evident,	tant	per	a	l’alumnat	com	per	al	professorat	tutor,	que	l’estudiant	del	

TFG	ha	d’haver	assolit	el	conjunt	de	les	competències	que	conformen	el	grau.	Partint	

d’aquesta	 premissa,	 l’avaluació	 del	 TFG	 es	 focalitza	 especialment	 en	 aquestes	 vuit	

competències	 (quatre	d’específiques	per	a	 cada	grau,	dues	de	 transversals	 i	dues	de	

nuclears	compartides),	que	donen	cabuda	a	l’especialització	del	TFG	en	la	menció	que	

cursi	l’estudiant	si	així	ho	decideix.		

	

A	 banda,	 cal	 remarcar	 que	 aquest	 marc	 d’avaluació	 ha	 de	 ser	 entès	 amb	 prou	

flexibilitat	 perquè	 les	 peculiaritats	 de	 cada	 treball	 ampliïn	 el	 cos	 preferent	 de	

competències	avaluables.		

	

• Competències	específiques	d’educació	primària	

o A1.	 Conèixer	 les	 àrees	 curriculars	 de	 l’educació	 primària,	 la	 seva	 relació	

interdisciplinària,	 els	 criteris	 d’avaluació	 i	 el	 cos	 de	 coneixements	 didàctics	

entorn	dels	procediments	d’ensenyament	i	aprenentatge	respectius.	
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o A2.	 Dissenyar,	 planificar	 i	 avaluar	 processos	 d’ensenyament	 i	 aprenentatge,	

tant	individualment	com	en	col·laboració	amb	altres	docents	i	professionals	del	

centre.	

o A4.	Dissenyar	 i	regular	espais	d’aprenentatge	en	contextos	de	diversitat	 i	que	

atenguin	 la	 igualtat	 de	 gènere,	 l’equitat	 i	 el	 respecte	 als	 drets	 humans	 que	

conformin	els	valors	de	la	formació	ciutadana.	

o A10.	 Reflexionar	 sobre	 les	 pràctiques	 a	 l’aula	 per	 innovar	 i	 millorar	 la	 tasca	

docent.	Adquirir	hàbits	i	destreses	per	a	l’aprenentatge	autònom	i	cooperatiu	i	

promoure’l	entre	els	estudiants.	

	

• Competències	específiques	d’educació	infantil	

o A1.	 Conèixer	 els	 objectius,	 continguts	 curriculars	 i	 criteris	 d’avaluació	 de	

l’educació	infantil.	

o A2.	 Promoure	 i	 facilitar	 els	 aprenentatges	 en	 la	 primera	 infància,	 des	 d’una	

perspectiva	globalitzadora	i	 integradora	de	les	diferents	dimensions	cognitiva,	

emocional,	psicomotora	i	volitiva.	

o A3.	Dissenyar	 i	 regular	 espais	 d’aprenentatge	 en	 contextos	 de	 diversitat	 que	

atenguin	 les	 necessitats	 educatives	 singulars	 dels	 estudiants,	 la	 igualtat	 de	

gènere,	l’equitat	i	el	respecte	als	drets	humans.	

o A11.	 Reflexionar	 sobre	 les	 pràctiques	 a	 l’aula	 per	 innovar	 i	 millorar	 la	 tasca	

docent.	Adquirir	hàbits	i	destreses	per	a	l’aprenentatge	autònom	i	cooperatiu	i	

promoure’l	entre	els	estudiants.	

	

• Competències	transversals	

o B3.	 Aplicar	 el	 pensament	 crític,	 lògic	 i	 creatiu,	 demostrant	 capacitat	

d’innovació.	

o B6.	 Comunicar	 informació,	 idees,	 problemes	 i	 solucions	 de	 manera	 clara	 i	

efectiva	en	públic	o	en	àmbits	tècnics	concrets.	

	

• Competències	nuclears	

o C3.	Gestionar	la	informació	i	el	coneixement.	

o C4.	 Expressar-se	 correctament	 de	 manera	 oral	 i	 escrita	 en	 una	 de	 les	 dues	

llengües	oficials	de	la	URV.	

	

	

3.	CONTINGUTS	I	ÀMBITS	
	

El	contingut	del	TFG	ha	de	correspondre	a	un	dels	dos	àmbits	següents:		

1. Anàlisi	i	proposta	de	millora	de	la	pràctica	escolar	

2. Col·laboració	amb	línies	de	recerca	escolar		
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3.1. Anàlisi	i	proposta	de	millora	de	la	pràctica	escolar	

	

Amb	aquest	àmbit	es	pretén:	

• Detectar	un	focus	de	millora	(en	un	àmbit	temàtic)	a	partir	de	l’anàlisi	d’una	

realitat	concreta.		

• Proposar	i	dissenyar	accions	orientades	a	la	millora	educativa.	

• Extreure’n	conclusions.		

		

Es	 pretén	 iniciar	 l’estudiant,	 de	 manera	 sistemàtica	 i	 planificada,	 a	 la	 recerca	

relacionada	directament	amb	la	pràctica	docent,	tot	aprofitant,	encara	que	de	manera	

flexible,	 l’explotació	de	 l’estada	al	centre	durant	el	Pràcticum	II.	Aquest	treball	ha	de	

permetre	comprovar	en	quina	mesura	l’acció	docent	es	nodreix	de	la	millora	que	pot	

oferir	la	investigació	sistemàtica	a	l’aula,	i	viceversa.	A	més	d’afanys	relacionats	amb	la	

generació	 de	 coneixement,	 es	 persegueix	 que	 l’alumnat	 sigui	 capaç	 enfrontar-se	 als	

requeriments	 d’una	 recerca	 formal,	 teòricament	 fonamentada	 i	 metodològicament	

vàlida,	desenvolupada	en	el	seu	context	de	treball	més	proper	(les	aules	 i	els	centres	

educatius)	 i	 analitzant	 tots	 els	 àmbits	 d’acció	 docent	 (docència,	 treball	 conjunt	 i	

coordinació,	gestió,	relació	amb	l’entorn,	etc.),	amb	propostes	de	mesures	de	millora.		

	

	

3.2.	Col·laboració	amb	línies	de	recerca	escolar		

	

Malgrat	 els	 reptes	 organitzatius	 inherents	 que	 suposa,	 una	 de	 les	 possibilitats	 que	

sorgeix	d’aquest	enfocament	del	TFG	és	la	col·laboració	amb	línies	de	recerca	actives	i	

oficialment	 reconegudes	 de	 la	 URV	 i	 afins	 als	 estudis	 de	 Grau	 en	 Educació	 Infantil	 i	

Grau	 en	 Educació	 Primària.	 Les	 temàtiques	 dels	 TFG	 en	 aquest	 àmbit	 de	 recerca	

escolar	 han	 de	 ser	 ajustades	 a	 les	 que	 es	 desenvolupen	 als	 plans	 de	 formació	

permanent	 del	 professorat	 i	 les	 llicències	 retribuïdes,	 i	 en	 general	 han	 de	 cooperar	

amb	el	coneixement	per	a	l’èxit	i	les	competències	escolars.	

	

Implica	 una	 sistematització	 i	 planificació	 de	 la	 recerca	 relacionada	 directament	 amb	

necessitats	escolars	actuals.	Aquest	treball	ha	de	permetre	comprovar	 la	 importància	

de	 la	 recerca	en	els	 àmbits	 educatius,	 aprendre	metodologies	 i	 tècniques	d’anàlisis	 i	

col·laborar	amb	professionals	de	la	recerca.	Tot	i	que	s’hi	relaciona	preferentment	amb	

els	 espais	 d’educació	 formal,	 també	 pot	 implicar	 l’alumnat	 en	 projectes	 dedicats	 a	

l’educació	no	formal	per	tal	que	ampliï	les	possibilitats	de	futura	inserció	professional.	

Aquesta	 concreció	de	 l’àmbit	 s’aconsella	 específicament	a	 l’estudiant	que	 sospesa	 la	

possibilitat	 de	 prosseguir	 els	 estudis	 per	 la	 via	 del	 màster	 o	 doctorat	 i	 que	 vulgui	

conèixer	 amb	 anterioritat	 els	 reptes	 que	 comporta	 la	 tasca	 investigadora,	 així	 com	

comprovar	les	pròpies	competències	en	recerca.		

	

En	 tot	 cas,	 cal	 que	 els	 grups	 de	 recerca	 afins	 als	 objectius	 formatius	 dels	 estudis	 de	

Mestre	de	 la	 Facultat	de	Ciències	de	 l’Educació	 i	Psicologia	 (FCEP)	es	postulin	 com	a	

tutors	del	TFG,	presentin	un	pla	de	treball	per	als	graus	d’Educació	Infantil	o	d’Educació	
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Primària	i	es	comprometin	a	aportar	formació	i	tutorització	total	del	TFG,	incloent-hi	la	

defensa	i	aprovació	del	treball	davant	del	tribunal.		
	

Dins	 d’aquests	 dos	 àmbits,	 els	 estudiants	 podran	 realitzar	 el	 TFG	 en	 el	 marc	 del	

Programa	d’Aprenentatge	Servei	de	la	URV.	

	

4.	DISSENY		
	

Fase	1:	Disseny	inicial	de	la	investigació	i	pla	de	treball	

	

Aquesta	 fase	 consisteix	 a	 realitzar	 una	 breu	 presentació	 de	 la	 proposta	 de	 TFG	 i	

elaborar	 un	 pla	 de	 treball,	 amb	 el	 calendari	 de	 tasques	 associades	 que	 es	 preveu	

seguir.	

	

Es	demana	a	l’estudiant	els	documents	acadèmics	següents:	

	

§ Informe	 de	 justificació	 (annex	 1),	 que	 inclou	 informació	 acurada	 i	 concreta	

sobre	els	camps	següents:		

- Títol	descriptiu	del	treball	

- Àmbit	de	treball:	anàlisi	i	millora	de	la	pràctica,	col·laboració	amb	el	GdR.	

- Motivació	i	interès	científic	de	la	temàtica	

- Formulació	de	preguntes	claus	que	orienten	operativament	el	treball	

- Recerca	documental	inicial	sobre	el	tema	escollit	

§ Pla	de	treball	i	cronograma	(annex	2),	que	inclou	informació	acurada	i	concreta	

sobre	els	camps	següents:	

- Objectius,	context	i	preguntes	clau	

- Metodologia	

- Recursos	

- Temporització	

	

Tant	 l’informe	 de	 justificació	 com	el	 pla	 de	 treball	 i	 el	 cronograma	 s’han	 de	 lliurar	 i	

defensar	davant	del	professorat	tutor	abans	de	la	primera	setmana	de	novembre	del	

curs	en	què	es	matricula	el	TFG,	amb	 les	consultes	prèvies	que	convinguin.	A	banda,	

l’acceptació	 expressa	 per	 part	 del	 professorat	 tutor	 d’aquest	 disseny	 del	 TFG	

constitueix	 un	 requisit	 perquè	 l’estudiant	 pugui	 iniciar-lo.	 D’aquesta	 manera,	 es	 vol	

garantir	 l’adequació	 global	 del	 TFG	 a	 la	 càrrega	 lectiva	 i	 a	 l’exigència	 en	 qualitat	 de	

l’assignatura.		

	

	

Fase	2:	Desenvolupament	

	

En	aquesta	 fase	 l’estudiant	du	a	 terme	 les	 tasques	planificades,	 amb	 l’orientació	 i	 la	

supervisió	 del	 professorat	 tutor,	 amb	 qui	 comparteix	 la	 progressió	 del	 treball,	 per	

assolir	graus	elevats	de	les	competències.		
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Durant	 el	 desenvolupament	 i	 l’execució	 del	 pla	 de	 treball,	 l’alumnat	 i	 el	 professorat	

tutor	 s’han	 de	 reunir	 en	 tutories	 individuals	 per	 fer	 el	 seguiment	 del	 progrés	 del	

treball.	 Cal	 vertebrar	 en	 un	 índex	 l’estructura	 de	 la	 memòria	 de	 TFG,	 amb	 especial	

atenció	als	aspectes	següents:		

- Revisió	i	aprofundiment	bibliogràfica		

- Elaboració	del	marc	teòric	

- Metodologia		

- Anàlisi	de	resultats	

- Extracció	de	conclusions	

- Definició	de	prospectives	

	

A	l’annex	3	es	presenta	un	model	d’informe	de	seguiment	per	recollir	les	actes	de	les	

tutories.	 En	 aquesta	 fase	 se	 n’aconsellen	 un	mínim	de	dues.	 En	 tot	 cas,	 recau	 en	 el	

professorat	tutor	la	responsabilitat	de	definir	el	nombre	de	tutories	necessàries.		

	

Fase	3.	Lliurament	del	TFG		

	

A	 la	 darrera	 fase,	 l’alumnat	 clou	 el	 procés	 del	 TFG	 amb	 el	 lliurament	 al	 professorat	

tutor	de	 la	versió	 final	de	 la	memòria,	per	 tal	que	aquest	en	 recomani	el	dipòsit	 i	 la	

posterior	defensa	pública.		

	

L’alumnat	pot	procedir,	 llavors,	 al	 dipòsit	 de	 la	memòria	del	 TFG	 i	 a	 la	 seva	defensa	

pública	davant	de	la	Comissió	Avaluadora	del	TFG.	S’han	de	lliurar,	dintre	dels	terminis	

establerts	cada	curs	acadèmic	per	la	FCEP,	els	documents	acadèmics	següents:	

	

• Memòria	final	del	TFG	

• Informe	d’autoaprenentatge	(annex	4)	

• Resum	executiu	

	

	

Fase	4.	Defensa	oral	del	TFG	

	

La	defensa	del	TFG	ha	de	ser	pública.	L’estudiant	disposa	d’un	màxim	de	15	minuts	per	

exposar	el	treball	 i	 la	Comissió	Avaluadora	l’ha	de	debatre	amb	ell/a	un	màxim	de	10	

minuts	més.		
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5.	TIPUS	I	ESTRUCTURA	
	

El	TFG	ha	de	ser	elaborat	de	forma	individual	per	cada	estudiant.		

	

La	titularitat	dels	drets	de	propietat	intel·lectual	dels	TFG	correspon	a	l’estudiant	que	

l’ha	realitzat	i	al	professorat	tutor,	en	coautoria	d’acord	amb	les	disposicions	de	la	Llei	

de	propietat	intel·lectual	de	1996,	amb	modificacions	de	2003.	En	qualsevol	cas,	en	tot	

ús	que	es	pugui	fer	dels	TFG,	sempre	s’hi	ha	de	fer	constar	l’autoria,	la	naturalesa	del	

treball	i	la	vinculació	amb	la	URV.	

	

	

5.1. Concreció	de	les	característiques	de	la	memòria	en	funció	de	l’àmbit	triat		

	

A	continuació	se	suggereixen	uns	índexs	orientatius	atenent	la	naturalesa	peculiar	de	

cada	àmbit,	per	bé	que	és	cada	tutor/a	qui,	un	cop	escoltat	 l’estudiant,	ha	de	decidir	

finalment	l’índex	del	treball.	

		

	

5.1.1. Anàlisi	i	millora	de	la	pràctica	escolar	

	

El	format	per	al	TFG	ha	de	constar	dels	apartats	següents:	

	

1. Full	de	presentació	amb	el	 títol,	el	nom	de	 l’estudiant,	el	nom	del	 tutor/a	 i	 la	

data	de	presentació		

2. Resum	del	treball	en	català,	castellà	i	anglès	(màxim	300	paraules)	

3. Índex	(paginat)	

4. Introducció,	 contextualització	 i	 antecedents	de	 la	 temàtica,	 i	 àmbit	en	què	es	

presenta	la	proposta	de	millora	

5. Bases	teòriques	(marc	conceptual	i	marc	metodològic)		

6. Objectius	de	la	recerca		

7. Disseny	de	la	recerca	

8. Desenvolupament	de	la	recerca		

9. Anàlisi	de	resultats,	interpretació	i	conclusions		

10. Bibliografia		
11. Annexos	

	

	

5.1.2.	Col·laboració	en	línies	de	recerca	

	

La	formalització	del	treball	en	aquests	àmbit	consta	dels	apartats	següents:	

	

1. Full	 de	presentació	amb	el	 títol	 del	 treball,	 el	 nom	de	 l’estudiant,	 el	 nom	del	

tutor/a	i	la	data	de	presentació		

2. Resum	del	treball	en	català,	castellà	i	anglès	(màxim	300	paraules)	
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3. Índex	

4. Introducció		

5. Bases	teòriques:	

a. Marc	conceptual		

b. Marc	metodològic:	descripció	de	les	bases	i	procediments	metodològics	

usats	en	la	temàtica,	àmbit	de	recerca	i	grup	de	recerca	

6. Cos	 del	 treball	 amb	 descripció	 detallada	 de	 les	 tasques	 realitzades	 i	 amb	

justificació	de	les	eleccions	preses	

7. Anàlisi	del	procés,	resultats	obtinguts	i	autoreflexió		

8. Conclusions	de	l’experiència	i	projeccions	de	futur	respecte	a	la	possibilitat	de	

fer	recerca	escolar	

9. Bibliografia		

10. Annexos	
	

	

5.2. 	El	resum	executiu	

	

El	resum	executiu	és	un	document	que	és	lliura	al	tribunal	i	que	té	per	objectiu	resumir	

en	 5	 planes	 com	 a	màxim,	 el	 treball	 realitzat.	 La	 seva	 finalitat	 és	 la	 de	 presentar	 la	

informació	més	rellevant	i	recollir	les	línies	principals	de	treball.	El	missatge	del	resum	

executiu	ha	de	ser	clar,	directe	i	ha	de	cridar	l’atenció	dels	membres	del	tribunal	o	de	

qualsevol	persona	que	ho	llegeixi.	

	

El	resum	executiu	s'haurà	de	lliurar	a	l'espai	moodle	amb	la	mateixa	data	que	es	lliura	

el	document	sencer	del	TFG	en	tasques	separades.	
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6.	AGENTS	IMPLICATS		
	

Els	Coordinador	 Institucional	del	Pràcticum	 i/o	Pràctiques	Externes	 (PE)	 i	 TFG	de	 la	

FCEP	(Vicedegà/na	de	la	FCEP)	i	la	Comissió	de	Practicum	de	la	Junta	de	Facultat	

	

Són	 càrrecs	 i	 òrgans	 decisoris	 que	 vetllen	 pel	 compliment	 de	 la	 normativa	 general	 i	

específica;	 per	 al	 disseny,	 desenvolupament	 i	 avaluació	 de	 les	 PE	 i	 TFG,	 i	 per	 a	 la	

captació	 i	 selecció	 de	 centres	 col.laboradors.	 Arbitren	 els	 conflictes	 relacionats	 amb	

l’aplicació	d’aquestes	assignatures.	

	

Els	responsables	d’ensenyaments	dels	graus	d’Educació	Infantil	i	d’Educació	Primària		

	

Organitzen	anualment	el	procés	de	preparació,	desenvolupament	i	avaluació	dels	TFG,	

i	vetllen	pel	seu	bon	funcionament.		

	

L’estudiant	

	

Es	 responsabilitza,	 sota	 la	 responsabilitat	 del	 professorat	 tutor,	 de	 desenvolupar	 un	

treball	 inèdit	durant	el	 curs	acadèmic	en	què	es	matricula	 i	de	defensar-lo	davant	 la	

Comissió	d’Avaluació.	La	defensa	resta	supeditada	al	procediment	establert	anualment	

per	la	FCEP	amb	relació	a	l’avaluació	global	de	les	competències	dels	graus.	

		

Els	departaments	

	

Assumeixen	 el	 disseny	 global	 dels	 TFG	 i	 adjudiquen	 a	 la	 FCEP	 el	 professorat	 amb	 el	

perfil	adient	per	desenvolupar-los.	

	

El	professorat	tutor	

	

Es	responsabilitza	de	tutelar	el	procés	de	definició	i	desenvolupament	del	TFG,	així	com	

de	permetre’n	la	defensa	davant	del	tribunal	que	també	l’ha	de	valorar.	

	

El	tribunal	d’avaluació	

	

En	resposta	a	convocatòries	anuals,	el	tribunal	d’avaluació	del	TFG	està	format	per	tres	

components,	 excloent-hi	 el	 tutor/a	 del	 TFG,	 els	 quals	 han	 d’avaluar	 globalment	

l’adequació,	 elaboració,	 qualitat	 i	 exposició	 del	 resum	 executiu.	 Tanca	 el	 procés	

d’avaluació	del	TFG	emetent-ne	la	qualificació	final.		
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7.	AVALUACIÓ,	QUALIFICACIÓ	I	CALENDARI	
	

El	 TFG	ha	 de	 ser	 qualificat	 d’acord	 amb	 l’escala	 numèrica	 establerta	 a	 l’article	 5	 del	

Reial	decret	11257/2003,	de	5	de	setembre,	pel	qual	s’estableix	el	sistema	europeu	de	

crèdits	i	el	sistema	de	qualificacions	en	les	titulacions	universitàries	de	caràcter	oficial	i	

validesa	a	tot	el	territori	estatal	(escala	1/10).	

	

El	tutor	del	TFG	ha	d’aprovar	el	treball	que	li	ha	lliurat	l’estudiant	com	a	condició	sine	

qua	 non	 per	 a	 que	 el	 presenti	 davant	 del	 tribunal.	 Se	 sobreentén	 que	 aquesta	

aprovació	només	es	pot	realitzar	un	cop	el	professorat	tutor	hagi	revisat	la	memòria.La	

qualificació	final	del	TFG	és	el	resultat	d’aplicar	la	mitjana	ponderada	de	l’avaluació	del	

professorat	 tutor	 i	 l’autoavaluació	 de	 l’estudiant	 (70%)	 i	 l’avaluació	 de	 la	 comissió	

d’avaluació	(30%).	Per	a	superar	el	TFG	cal	aprovar	cadascuna	de	les	parts:	l'Avaluació	
del	tutor	(mínim	3	de	6)	i	l'avaluació	del	tribunal	(mínim	1.5	de	3)		

	

Per	a	que	el	TFG	sigui	presentat	i	avaluat	pel	tribunal	ha	d’estar	aprovat	pel	tutor.		

	

La	 taula	 següent	 resumeix	els	 criteris	de	puntuació	per	assignar	 la	nota	 final	a	partir	

dels	agents	implicats,	els	moment	de	l’avaluació	i	les	accions	que	la	concreten.	

 
Agents	 Avaluació		

	

Tutor	

Procés	d’elaboració	del	TFG	(1	punt)	

Avaluació	inicial	 Accions	 Qual.	

Presentació	proposta	de	TFG	 Informe	de	justificació	

Pla	de	treball	i	cronograma	

previst	

0,75	

	Planificació	del	TFG	

Avaluació	de	seguiment	 Accions	 	

Progrés	i	regularitat	del	treball	de	

l’estudiant		

Informe	de	valoració	del	

seguiment	tutorial	

0,25	

Producte	i	valoració	del	TFG	(9	punts)	

Avaluació	final	 Accions	 Qual.	

Treball	final	presentat		 Memòria	final	escrita	 5	

	

	

Estudiant	

Autoavaluació	 Accions	 Qual.	

Autoavaluació		 Informe	d’autoaprenentatge	 1	

	

Comissió	

Avaluació	

Avaluació	final	 Accions	 Qual.	

Qualitat	 global	 del	 treball	 final	

presentat:	 adequació,	 qualitat	 i	

elaboració		

Memòria	final	escrita	

Resum	executiu	

	

	

	

3	Exposició	del	treball		 Defensa	oral	del	treball		
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DATA	 ACCIÓ	 AGENTS	

Juliol	 Matriculació	 Estudiants	  
Juliol-agost	 Assignació	de	tutors	 Departaments	

Setembre	 Primera	tutoria	 Estudiants	amb	tutors	

1a	setmana	novembre		 Lliurament	annexos	1-2	 Estudiants	

Novembre	 Segona	tutoria	 Estudiants	amb	tutors	

Novembre-abril	 Desenvolupament	del	

projecte	de	TFG	

Estudiants	

Novembre-abril	 Tutories	de	seguiment	

(annex	3)	

Estudiants	amb	tutors*(es	

poden	fer	tutories	grupals	i	

revisions	per	parelles)	

1a	setmana	maig	 Lliurament	primera	

versió	memòria	a	tutors	

Estudiants	

Maig	 Millora	de	la	memòria	

partint	del	feedback	dels	

tutors	

Estudiants	amb	tutors	

Última	setmana	maig	 Valoració,	si	s’escau,	

positiva	de	la	memòria	

(annex	4)	

Tutors	

Última	setmana	maig	 Dipòsit	de	la	memòria	i	

de	les	autoreflexions	

Estudiants	

Principi	juny	 Definició	dels	tribunal	 FCEP	i	departaments	implicats	

Final	juny	 Defensa	oral	del	TFG	 Estudiants	i	tribunal	
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II.	SEGUIMENT,	TUTORITZACIÓ	I	

AVALUACIÓ	DE	L’ESTUDIANT	
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8.	ACCIONS	I	INDICADORS	D’AVALUACIÓ	DEL	TFG		
	

Estudiant:............................................................................................................................	

Títol	del	TFG:	.....................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

	

AGENT	 Accions	i	indicadors	d’avaluació	

	

	

TUTOR	
	

Indicador:	Informe	de	justificació	 0,25		

Rellevància	científica	i	innovació	de	la	temàtica		 	

Revisió	documental		 	

Formulació	de	preguntes	significatives	 	

Indicador:	Pla	de	treball	i	cronograma		 0,50	

Capacitat	per	formular	i	dissenyar	un	projecte		 	

Ús	i	gestió	de	la	informació		 	

Indicador:	Informe	de	seguiment	tutorial		 0,25	

Regularitat	en	la	planificació,	reelaboració	i	interès	

demostrat	al	llarg	del	procés	i	durant	les	sessions	de	

tutoria	realitzades		

	

Indicador:	Memòria	final	 5	

Resum	del	treball		 	

Organització	i	estructura	del	treball		 	

Continguts	del	treball		 	

Revisió	i	aprofundiment	bibliogràfic		 	
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AGENT	 Accions	i	indicadors	d’avaluació	

	

	

ESTUDIANT	
	

Indicador:	Informe	d’autoaprenentatge	 1	

Integració	de	les	competències	desenvolupades	

mitjançant	el	treball	en	el	mòduls	i	matèries	del	grau	i	

durant	la	realització	del	Pràcticum	

	

	

	

	

	

AGENT	 Accions	i	indicadors	d’avaluació	

	

	

TRIBUNAL	
	

Indicador:	Resum	executiu	i	Defensa	oral	del	TFG	 3	

Resum	Executiu		

• Organització	i	estructura	del	treball		 	

• Qualitat	i	elaboració	del	treball		 	

• Elaboració	i	rellevància	de	les	conclusions		 	

La	presentació		

• Claredat	de	l’exposició:	estructurada	i	entenedora		 	

• Utilització	de	recursos	adients	en	la	presentació		 	

• Control	eficaç	del	temps		 	

• Capacitat	de	síntesi		 	

• Pertinença,	qualitat	i	coherència	del	discurs	en	la	

resolució	de	les	preguntes	del	tribunal		
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9.	REQUISITS	FORMALS	DEL	TFG		
	

9.1.	MATRICULACIÓ	I	DEFENSA	DEL	TFG	

• L’assignatura	 del	 TFG	 és	 anual.	 L’activitat	 acadèmica	 s’inicia	 al	 setembre,	

conjuntament	amb	 la	preparació	del	Pràcticum	 II.	 Inclou	un	procés	de	 tutoria	

que	es	desenvolupa	al	llarg	del	curs,	i	finalitza	amb	el	dipòsit	de	la	memòria	i	la	

defensa	pública	en	els	darrers	mesos	del	curs,	en	convocatòria	única	segons	la	

normativa	establerta	per	la	FCEP	i	la	URV.		

	

• Complementàriament	als	requisits	de	matrícula	del	Pràcticum,	per	a	matricular	

el	TFG	cal	haver	superat	168	crèdits	de	la	titulació.	

	

• L’estudiant	 pot	 sol·licitar	 l’avançament	 o	 endarreriment	 de	 la	 convocatòria	

d’avaluació,	seguint	el	procediment	i	calendari	anunciats	per	la	FCEP.	

	

• El	 procediment	 a	 seguir	 per	 a	 la	 revisió	 de	 la	 qualificació	 final,	 és	 el	 que	

s’estableix	a	la	Normativa	Acadèmica	i	de	Matrícula.	

	

	

9.2.	CARACTERÍSTIQUES	FORMALS	DE	LA	MEMÒRIA	DEL	TFG	

IDIOMA:	La	memòria	pot	estar	escrita	i	defensada	en	català,	en	castellà,	i	també	en	

anglès	per	a	demostrar	la	competència	nuclear	C1.	

	

EXTENSIÓ:	 L'extensió	 mínima	 del	 treball	 és	 d’11.000	 paraules	 (equivalent	 a	 30	

pàgines	 lletra	Times	New	Roman,	12	punts,	 interlineat	d’1,5	 i	marges	de	2,5)	 i	 la	

màxima	de	60	pàgines	(més	els	annexos).	

	

FORMAT:	En	format	paper	es	recomana	 imprimir	a	doble	cara,	enquadernar	amb	

espiral	i	evitar	els	colors	quan	no	siguin	necessaris.	

	

REFERÈNCIES	 I	 CITES:	 S’han	 de	 fer	 seguint	 el	 format	APA	 Style,	 indicant	 l’autor	 i	

l’any	(si	és	una	cita	literal,	també	el	número	de	pàgina)	a	l’inici	o	a	continuació	de	la	

cita,	 amb	 la	 referència	 completa	 a	 la	 bibliografia.	 Ha	 de	 quedar	 clarament	

diferenciat	el	discurs	propi	del	dels	autors	consultats,	tot	especificant	les	fonts	de	

la	 informació,	tant	si	 la	cita	és	 literal	com	si	no	ho	és	(l’única	diferència	és	que	 la	

literal	es	posa	entre	cometes	i	du	la	indicació	de	la	pàgina	de	l’article	o	llibre).	

	

9.3.	DIPÒSIT	DEL	TFG		

L’estudiant	ha	de	presentar,	en	els	terminis	establerts	anualment,	una	còpia	del	TFG	i	

una	 altra	 del	 resum	 executiu,	 a	 les	 tasques	 generades	 al	 curs	 específic	 de	 TFG	 de	

l’espai	virtual	d’aprenentatge	Moodle.	L’informe	d'autoaprenentatge	ha	de	ser	 lliurat		

al	seu	tutor/a	la	seva	tutora	de	TFG.	
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Desplegant	 la	 normativa	 general	 de	 la	 URV	 pel	 que	 fa	 al	 TFG,	 tots	 els	 TFG	 es	

dipositaran	 al	 repositori	 institucional	 de	 la	 URV	 i	 aquells	 TFG	 amb	 notes	 iguals	 o	

superiors	a	8	seran	visibles	i	de	lliure	consulta	per	a	usos	docents,	de	recerca	o	d’estudi	

personal.	 Els	 drets	 intel·lectuals	 o	 de	 propietat	 industrial	 dels	 TFG	 es	 regulen	 en	 els	

termes	i	condicions	previstos	en	la	legislació	vigent.	En	tot	ús	que	es	pugui	fer	dels	TFG,	

sempre	s'hi	ha	de	fer	constar	 l'autoria,	 la	naturalesa	del	 treball	 i	 la	vinculació	amb	la	

URV.		
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III.	ANNEXOS	
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ANNEX	1.	INFORME	DE	JUSTIFICACIÓ	
	

Universitat	Rovira	i	Virgili		

Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	i	Psicologia		

	

Nom	i	cognoms	de	l’estudiant:	..........................................................................................	

Adreça:	...............................................................................................................................

.	

Població:	................................................................	CP:	.....................................................	

Adreça	electrònica:	............................................................	Tel.:	.....................................	

Grau	d’Educació	Infantil		 	 Grau	d’Educació	Primària		

Menció:	..............................................................................................................................	

Títol	descriptiu	del	TFG:	

	...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.....................................	

	

Àmbits	de	treball:	

	

¨ Anàlisi	i	proposta	de	millora	de	la	pràctica	escolar	

¨ Col·laboració	en	línies	de	recerca	escolar	

	

	

Motivació	i	interès	científic	de	la	temàtica:	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...	 ........................................................................................................................................

.....	 ......................................................................................................................................

.......	 ....................................................................................................................................



 

Treball	Final	de	Grau	

Grau	d’Educació	Infantil	

Grau	d’Educació	Primària  

 

22	

 

.........	 ..................................................................................................................................

...........	...............................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

...........................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

	

Formulació	de	preguntes	claus	que	orienten	operativament	el	TFG:	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...	 ........................................................................................................................................

................................................................................................................................	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................	

	

Recerca	documental	inicial	sobre	el	tema	escollit:		

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................	
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ANNEX	2:	PLA	DE	TREBALL	I	CRONOGRAMA	
		

Universitat	Rovira	i	Virgili		

Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	i	Psicologia		

	

Nom	i	cognoms	de	l’estudiant:	........................................................................................	

Adreça	electrònica:	................................................	Tel.:	...................................................	

Tutor/a	del	TFG:	.................................................................................................................	

Departament:	....................................................................................................................	

Àrea:	.................................................................................................................................	

Títol	del	Treball	de	Fi	de	Grau:	..........................................................................................	

...........................................................................................................................................	

	

Objectius,	context	i	preguntes	clau:	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................	

	

Metodologia.	Instruments	per	a	la	recollida	de	dades:	

............................................................................................................................................	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................	

	Temporalització	de	les	fases	de	realització	del	treball.	Calendari	previst	

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................	

Primer	índex	de	continguts	/	Guió	de	la	memòria	de	TFG:	

............................................................................................................................................	
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ANNEX	3.	INFORME	DE	PROGRÉS	
	

Universitat	Rovira	i	Virgili	

Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	i	Psicologia		

	

Nom	i	cognoms	de	l’estudiant:	......................................................................................	

Data:	 ..................................................................................................................................

.	

Temes	tractats	en	la	tutoria:		

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...	 ........................................................................................................................................

.....	 ......................................................................................................................................

.......	 ....................................................................................................................................

.........	..................................................................................................................................	

	

	

Vist	i	plau		

Alumne/a:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Tutor/a:		

	

	

	
Nom	i	cognoms	de	l’estudiant:		

...........................................................................................	

	

Data:	..................................................................................................................................	

Temes	tractats	en	la	tutoria:		

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................	

	

Vist	i	plau		

Alumne/a:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Tutor/a:		
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ANNEX	4.	INFORME	D’AUTOAPRENENTATGE	

	

L’estudiant	elabora	un	autoinforme	en	què	aporta	evidències	de	l’assoliment	de	totes	

les	 competències	 del	 grau	 i,	 especialment,	 de	 les	 pròpies	 del	 TFG.	 Ha	 de	 tenir	 en	

compte	les	directrius	que	la	FCEP	ofereix	per	a	l’avaluació	general	de	les	competències	

dels	graus.		
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ANNEX	5:	RUBRICA	DEL	TREBALL	DE	FI	DE	GRAU	
	
1.	Pel	que	fa	a	l’avaluació	del	tutor	
(nota	màxima	de	tot	l’apartat:	6	punts)	

	
	

INDICADORS	 DEFICIENT																																	(NOTA	0-3)	 FLUIX																																			(NOTA	4-6)	 BÉ																																								(NOTA	7-8)	 MOLT	BÉ																											(NOTA	9-10)	

DOCUMENT	
(aspectes	formals)	
FORMAT	i	
JUSTIFICACIÓ	

No	segueix	les	normes	de	format	
de	la	FCEP.	El	projecte	no	està	
justificat.	No	s’indiquen	els	motius	
que	han	portat	a	la	seva	realització	
i	la	lectura	és	monòtona	i	feixuga	

Li	falta	seguir	part	de	les	normes	de	
format	de	la	FCEP.	El	projecte	està	
mínimament	justificat.	S’indiquen	
els	motius	però	els	arguments	són	
poc	clars.	La	lectura	resulta	poc	
interessant.	

Segueix	les	normes	de	format	de	la	
FCEP.	El	projecte	està	ben	justificat.	Els	
motius	que	l’	han	portat	a	la	realització	
estan	ben	explicats	i	argumentats	i	la	
lectura	del	TFG	resulta	interessant.	

Respecta	absolutament	totes	les	
normes	de	format	de	la	FCEP.	El	
projecte	està	justificat	i	explicat	de	
forma	excel·lent,	i	la	lectura	resulta	
original	i	molt	interessant.	

INTRODUCCIÓ,	
INDEX	i	RESUM	

La	introducció	no	presenta	
adequadament	el	tema.	El	treball	
no	està	indexat	i	no	realitza	el	
resum	en	els	3	idiomes	oficials	de	
la	FCEP.	

La	introducció	presenta	el	tema	de	
manera	confusa.	El	treball	no	està	
ben	indexat	i	el	resum	no	està	ben	
realitzat.	

La	introducció	presenta	correctament	
el	tema.	L’índex	és	clar	i	realitza	un	
resum	correcte	en	els	3	idiomes	
requerits	a	la	Guia	de	TFG.	

La	introducció	presenta	de	forma	
brillant	el	tema.	L’índex	és	molt	clar,	
respecta	la	numeració	i	el	treball	està	
resumit	de	manera	brillant	en	els	3	
idiomes.	

MARC	TEÒRIC	
El	marc	teòric	és	deficient	i	falten	
aspectes	claus	i	bàsics.	Manca	
treball	de	recerca	d’informació.	

El	marc	teòric	és	excessivament	
bàsic	i	està	poc	aprofundit.	Falta	
aprofundiment.	

El	marc	teòric	és	suficient	i	contempla	
els	aspectes	bàsics	del	tema.	

El	marc	teòric	està	molt	ben	ordenat	
i	és	complert.	Es	nota	que	ha	hagut	
una	bona	feina	de	recerca	teòrica	

OBJECTIUS	
Els	objectius	estan	mal	redactats	i	
són	imprecisos.	No	són	adients	
amb	les	possibilitats	del	treball.	

Els	objectius	podrien	estar	millor	
redactats	i	no	són	els	més	adients	
tenint	en	compte	el	treball.	

Els	objectius	estan	redactats	amb	
correcció	i	són	precisos.		

Els	objectius	estan	molt	ben	redactat	
i	són	precisos.	Són	molt	adients,	
elaborats	i	entenedors.	

	RESULTATS	i	
CONCLUSIONS	

No	ha	gestionat	adequadament	les	
dades	que	ha	obtingut	ni	treu	
conclusions	de	manera	coherent.	
Falta	raonament	i	reflexió.	
No	ha	incorporat	elements	de	
millora	o	de	prospectiva.	

Hi	ha	algun	error	en	la	gestió	de	les	
dades	que	ha	obtingut	i	ha	de	
millorar	l’elaboració	de	les	
conclusions.	Podia	haver	tret	
conclusions	més	reflexives.	Hi	ha	
pocs	elements	de	millora	o	
prospectiva.	

Gestiona	correctament	les	dades	que	
ha	obtingut	i	treu	conclusions	de	
manera	reflexiva	i	coherent.	Ha	
treballat	i	s’ha	esforçat	en	assolir	
conclusions	elaborades.	Hi	ha	
elements	de	millora	o	prospectiva.	

Ha	gestionat	de	manera	brillant	les	
dades	que	ha	obtingut	i	ha	obtingut	
conclusions	interessants,	elaborades	
i	ha	realitzant	aportacions	brillants	al	
projecte.	Hi	ha	elements	de	millora	
significatius	o	prospectiva	justificats	
amb	la	continuïtat	del	treball.	
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INDICADORS	 DEFICIENT																																	(NOTA	0-3)	 FLUIX																																			(NOTA	4-6)	 BÉ																																								(NOTA	7-8)	 MOLT	BÉ																											(NOTA	9-10)	

CITES	I	
REFERÈNCIES	
BIBLIOGRÀFIQUES	

Les	referències	són	incomplertes,	
desactualitzades	i		irrrellevants.	Ha	
mostrat	dificultat	en	seleccionar	i	
gestionar	la	bibliografia.	La	
bibliografia	no	acompleix	els	
requisits	APA.	

Presenta	bibliografia	recent	i	
pertinent	i	malgrat	es	detecten	
alguns	errors	la	gestiona	de	
manera	acceptable.	Presenta	una	
bibliografia	bàsica	amb	alguns	
errors	en	les	referències	APA.	

Presenta	bibliografia	recent	i	pertinent	
i	en	fa	una	bona	gestió,	complint	tots	
els	requisits	de	les	normes	APA.	

La	bibliografia	aportada	és	molt	
actualitzada	i	pertinent	i	ha	estat	ben	
seleccionada.		Compleix	tots	els	
requisits	de	les	normes	APA.	

CHECK	LIST	
No	ha	utilitzat	el	Check	list	facilitat,	
i	i	no	ha	comprovat	si	el	document	
compleix	els	requisits.	

Ha	utilitzat	el	Check	list	facilitat,	i	
ha	comprovat	si	el	document	
compleix	els	requisits.	

Ha	utilitzat	el	Check	list	facilitat,	i	ha	
comprovat	que	complia	amb	els	
requisits	i	en	cas	negatiu,	ha	re-
elaborat	el	document.	

Ha	utilitzat	el	Check	list	facilitat,	i	ha	
comprovat	amb	rigor	i	detall	que	
complia	amb	els	requisits	i	en	cas	
negatiu,	ha	re-elaborat	el	document.	

ANNEXOS	

No	ha	incorporat	cap	document	als	
annexos,	per	tant	hi	ha	aspectes	
del	treball	que	queden	
incomplerts.	La	informació	dels	
annexos	no	ha	estat	anunciada	
enlloc	del	document.	

Ha	incorporat	algun	document	als	
annexos	tot	i	que	no	queda	
complert.	La	informació	dels	
annexos	no	ha	estat	anunciada	
enlloc	del	document.	

Ha	incorporat	documents	als	annexos	
que	milloren	la	comprensió	del	treball.	
La	informació	d’alguns	dels	annexos	ha	
estat	anunciada	en	algun	lloc	del	
document.	

Ha	incorporat	als	annexos	
documents	que	enriqueixen	de	
manera	evident	el	treball	i	resulten	
significatius.	La	informació	de	tots	els	
annexos	ha	estat	anunciada	en	algun	
lloc	del	document.	

PROCÉS	
D’ELABORACIÓ	
DEL	TREBALL	

Li	ha	mancat	interès	i	actitud	
correcta	a	les	tutories.	No	ha	
treballat	amb	regularitat	al	llarg	
del	procés.	

Ha	seguit	amb	interès	i	bona	
actitud	les	tutories.	Ha	treballat	de	
forma	irregular	al	llarg	de	tot	el	
procés.	

Ha	seguit	amb	interès	i	bona	actitud	
les	tutories.	Ha	treballat	de	manera	
regular	i	eficient.	

Ha	seguit	amb	interès	i	molt	bona	
actitud	les	tutories.	Davant	les	
dificultats	la	seva	actitud	ha	estat	de	
perseverança	i	esforç.	

AJUDES	i	SUPORT	

No	ha	incorporat	les	
recomanacions	de	millora	del	
tutor.	No	ha	mostrat	iniciativa	per	
demanar	ajut.	

Ha	incorporat	alguns	dels	
suggeriments	del	tutor	i	sense	
argumentar	el	perquè	ha	
desestimat	d’altres.	

Ha	incorporat	les	recomanacions	del	
tutor	i	quan	no	ha	estat	així	ha	
argumentat	els	motius	de	la	seva	
decisió	

Ha	incorporat	les	recomanacions	del	
tutor	i	quan	no	ha	estat	així	ha	
argumentat	els	motius	de	la	seva	
decisió	i	ha	proposat	alternatives	que	
milloren	la	proposta	inicial.	
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2.	Pel	que	fa	a	l’avaluació	del	tribunal	
(nota màxima de tot l’apartat: 3 punts) 
	
INDICADORS	 DEFICIENT																																	(NOTA	0-3)	 FLUIX																																			(NOTA	4-6)	 BÉ																																								(NOTA	7-8)	 MOLT	BÉ																											(NOTA	9-10)	

RESUM	EXECUTIU	

El	document	no	segueix	les	
orientacions	de	la	Guia	de	TFG	i	la	
lectura	resulta	monòtona	i	poc	
interessant	

El	document	no	segueix	totes	les	
normes	de	la	Guia	de	TFG	i	la	seva	
lectura	resulta	poc	interessant	

El	document	respecta	quasi	totalment	
les	orientacions	de	la	Guia	de	TFG	i	
resulta	molt	interessant	i	original.	

El	document	respecta	totalment	les	
orientacions	de	la	Guia	de	TFG	i	
resulta	molt	interessant	i	original.	

HABILITATS	
COMUNICATIVES	
i	EXPRESSIVES	

L’exposició	no	ha	estat	
satisfactòria.	S’expressa	de	forma	
monòtona.	Utilitza	deficientment	el	
llenguatge	no	verbal	i	para-verbal.	

L’exposició	ha	estat	acceptable,	tot	
i	que	el	llenguatge	verbal,	no	verbal	
i	para-verbal	podria	millorar.	

L’exposició	ha	estat	satisfactòria.	El	
llenguatge	verbal,	no	verbal	i	para-
verbal	ha	estat	apropiat	al	discurs	

La	seva	exposició	ha	estat	excel·lent.	
El	seu	discurs	ha	estat	convincent	i	
natural.	Ha	captat	l’atenció	del	
tribunal	

ESTRUCTURA	DE	
LA	PRESENTACIÓ	

L’exposició	ha	estat	desorganitzada	
i	confusa.	Ha	utilitzat	un	llenguatge	
poc	adient	al	tema	i	al	grau	de	
formalitat	que	la	situació	
requereix.	

L’exposició	ha	estat	organitzada	i	
clara	i	ha	reflectit	els	aspectes	més	
significatius	del	treball,	tot	i	que	
alguns	errors	i	vacil·lacions.	Ha	
utilitzat	un	llenguatge	força	adient	i	
formal.	

L’exposició	ha	estat	força	clara	i	
organitzada	i	ha	incorporat	els	
elements	més	importants	del	treball	i	
ha	utilitzat	un	llenguatge	adequat	al	
tema	i	al	grau	de	formalitat	del	discurs	
acadèmic.	

L’exposició	ha	estat	brillant,	molt	
clara	i	molt	entenedora	i	al	llarg	del	
discurs	ha	utilitzat	un	llenguatge	
precís	i	ric,	adequat	al	tema	i	al	grau	
de	formalitat	requerit.	

CONTINGUTS	
EXPOSATS	

No	ha	sabut	seleccionar	els	
continguts	de	l’exposició	i	les	idees	
aportades	no	han	reflectit	ni	els	
objectius,	ni	els	resultats	ni	les	
conclusions.	

Ha	de	millorar	la	selecció	d	els	
continguts	de	l’exposició	i	donar	
una	visió	global	correcta	dels	
objectius,	els	resultats	i	les	
conclusions.	

Ha	seleccionat		i	ordenat	els	continguts	
i	també	argumentar-los	correctament	
en	relació	als	objectius,	els	resultats	i	
les	conclusions.	

Ha	seleccionat	i	ordenat	de	manera	
coherent	els	continguts	donant	una	
visió	molt	atractiva	en	relació	als	
objectius,	els	resultats	i	les	
conclusions.	Ha	fet	aportacions	
novadores	interessants.	

QUALITAT	DE	LES	
RESPOSTES	A	LES	
PREGUNTES	
PLANTEJADES	

No	ha	entès	o	no	ha	sabut	
respondre	correctament	a	les	
preguntes	formulades	pel	tribunal.	

Ha	respost	la	majoria	de	preguntes	
que	se	li	han	plantejat	de	forma	
correcta	però	poc	aprofundida.	

Ha	respost	de	forma	clara	i	precisa	
totes	les	preguntes	plantejades.	

Ha	respost	de	forma	clara	i	precisa	
totes	les	preguntes	plantejades	i	amb	
les	seves	respostes	ha	completat	i	
ampliat	alguns	aspectes	de	
l’exposició.	

CONTROL	DEL	
TEMPS	

No	ha	planificat	el	temps	del	que	
ha	disposat	(per	excés	o	falta)	i	no	
ha	sabut	adaptar	el	ritme	als	

La	planificació	del	temps	ha	estat	
poc	precisa	i	planificada,	i	ha	hagut	
d’adaptar	el	ritme	als	moments.	

La	planificació	del	temps	ha	estat	
acurada	i	ha	controlat	al	llarg	de	tota	
exposició	el	ritme	al	diferents	

Ha	gestionat	molt	correctament	el	
temps	i	el	ritme	repartint	de	manera	
adequada	els	diferents	moment	de	
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INDICADORS	 DEFICIENT																																	(NOTA	0-3)	 FLUIX																																			(NOTA	4-6)	 BÉ																																								(NOTA	7-8)	 MOLT	BÉ																											(NOTA	9-10)	
diferents	moments.	 moments	de	l’exposició.	 l’exposició.	

SUPORT	VISUAL	

El	suport	visual	que	ha	acompanyat	
l’exposició	ha	estat	poc	elaborada,	i	
gens	atractiva,	i	també	amb	molts	
errors	ortogràfics,		gramaticals	i	de	
concepte.		

El	suport	visual	que	ha	acompanyat	
l’exposició	no	ha	resultat	gaire	
atractiu,	i	ha	presentat	alguns	
errors	ortogràfics,		gramaticals	o	de	
concepte.	

El	suport	visual	que	ha	acompanyat	
l’exposició	ha	estat	correcte	i	ha	pogut	
estar	seguida	pel	tribunal.	Es	nota	que	
ha	estat	elaborat	amb	correcció.	

El	suport	visual	que	ha	acompanyat	
l’exposició	ha	estat	original,	creatiu	i	
ha	captat	l’atenció	del	tribunal.	Es	
nota	que	ha	estat	elaborat	amb	cura	
i	ha	dedicat	esforços	importants.	

	
	
3.	Pel	que	fa	a	l’autoavaluació	
(nota	màxima	de	tot	l’apartat:	1	punt)	
	
INDICADORS	 DEFICIENT																																	(NOTA	0-3)	 FLUIX																																			(NOTA	4-6)	 BÉ																																								(NOTA	7-8)	 MOLT	BÉ																											(NOTA	9-10)	

PROCÉS	

No	he	assistit	a	les	sessions	de	
formació	ni	a	les	tutories	
convocades	pel	tutor	i	he	aprés	
poques	coses	amb	aquest	treball.	

He	assistit	a	la	majoria	de	les	
sessions	de	formació	i	a	les	tutories	
convocades	pel	tutor	i	he	aprés	
algunes	coses.	

He	assistit	a	totes	les	sessions	de	
formació	i	a	les	tutories	convocades	
pel	tutor	i	he	aprés	algunes	coses	
interessants.	

He	assistit	a	totes	les	sessions	de	
formació	i	a	les	tutories	convocades	
pel	tutor	i	considero	que	he	millorat	
de	manera	significativa	la	meva	
formació	com	a	mestre.	

RESULTAT	FINAL	 No	he	pogut	acabar	el	treball.	
El	resultat	del	treball	ha	estat	una	
mica	decebedor	i	no	he	complert	
els	objectius	que	tenia	a	l’inici.	

El	resultat	final	del	meu	treball	ha	
estat	enriquidor	i	ha	complert	les	
expectatives	que	tenia	a	l’inici.	

El	resultat	final	del	meu	treball	ha	
superat	les	expectatives	que	tenia	i	
el	valoro	de	forma	molt	positiva.	

APORTACIONS	 No	he	reflexionat	suficientment	
sobre	el	tema	del	treball.	

He	reflexionat	sobre	el	tema	del	
treball	i	he	fet	una	valoració	
personal	de	la	realitat	investigada	

He	fet	una	madurada	reflexió	sobre	el	
tema	d’investigació	i	ha	contribuït	a	
modificar	els	coneixements	previs.	

He	fet	una	reflexió	profunda	sobre	el	
tema	del	treball	i	sobre	la	
investigació	realitzada.	

AUTONOMIA	
No	he	sabut	gestionar	les	diferents	
fases	del	treball	i	no	he	sabut	
prendre	decisions.	

He	tingut	dificultats	per	gestionar	
les	fases	del	treball	però	a	mesura	
que	avançava	el	treball	he	millorat	
en	la	presa	de	decisions.	

Tot	i	les	dificultats	he	gestionat	les	
diferents	fases	del	treball	amb	
autonomia	i	he	reconduït	les	situacions	
de	dificultat.	

He	estat	creatiu	i	perseverant	al	llarg	
del	treball	per	superar	les	dificultats	
que	m’he	trobat	i	he	millorat	la	
capacitat	d’autonomia	i	de	presa	de	
decisions.	
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ANNEX	6.	RÚBRIC	
	

	

	

	
-	Aprovat	per	la	Junta	de	Centre	de	data	10	de	maig	de	2012	-	

-	Modificat	per	la	Junta	de	Centre	de	data	12	de	juliol	de	2012	-	

-	Modificat	per	la	Junta	de	Centre	de	data	07	de	febrer	de	2014	–	

-	Modificat	per	la	Junta	de	Centre	de	data	14	de	juliol	de	2015	–	

	
-	Modificat	per	la	Junta	de	Centre	de	data	14	de	desembre	de	2016	-	

	
	


