
Criteris d’avaluació de la defensa del TFG

Assolit Poc assolit No assolit

01. Llenguatge no verbal 

(10%)

Els aspectes visuals de la comunicació 

(gestualitat, mirada) transmeten 

predisposició a interactuar amb el tribunal.

A vegades perd el contacte visual amb 

l'auditori o només mira una part del 

tribunal. No sempre adapta el discurs 

segons les reaccions del tribunal. 

Moviments poc adequats (es gira sovint, té 

tics que denoten nerviosisme o 

inseguretat).

No estableix contacte visual amb el 

tribunal,  la postura és rígida o a la 

defensiva, la gestualitat és mínima o 

inexpressiva. Té nombrosos tics gestuals.

02. Llenguatge verbal (10%)

El volum, l'entonació, el ritme i la 

pronúncia permeten comprendre el discurs 

amb facilitat. El lèxic i la construcció de les 

frases són adequats al grau de formalitat i 

al propòsit de la defensa.

Alguna vegada es perd la comprensió del 

discurs per aspectes de pronúncia. En el 

lèxic, de vegades repeteix mots crossa o té 

tics lingüístics. Comet algun error en la 

construcció de les frases, o no les acaba.

Problemes importants de ritme en 

l'explicació o de pronúncia del discurs. Ni el 

lèxic és l'adequat, ni la sintaxi: són 

incorrectes o massa informals per a la 

situació del discurs. Té molts tics lingüístics 

o repeteix sovint mots crossa.

03. Ordre i estructura (10%)

L’explicació segueix un ordre i una 

estructura evidents: introducció, cos i 

conclusions, i amb una proporció 

adequada. Es fa un ús correcte i mesurat 

dels connectors per organitzar el discurs i 

aconseguir que sigui percebut com una 

unitat.

L'explicació no és del tot ordenada. El 

discurs no té del tot diferenciades les tres 

parts (introducció, cos i conclusió), bé 

alguna està desproporcionada, o bé 

aquestes no inclouen tota la informació que 

els pertoca. Només en alguna ocasió es fan 

servir connectors per estructurar i 

cohesionar el discurs.

L'explicació no segueix cap mena d’ordre ni 

estructura. No s’utilitzen connectors o bé 

s’usen de forma incorrecta o abusiva.

04. Claredat i concisió (10%)
S'entén perfectament tot el que explica. El 

missatge és concís, no està format per 

continguts superflus.

En ocasions, costa entendre el que explica. 

El missatge té algun contingut superflu.

No s’entén el que vol explicar. El missatge 

conté un excés d’incisos o construccions 

que aporten informació supèrflua o òbvia.

05. Mitjans de suport (10%)

Els mitjans de suport utilitzats són 

adequats i apropiats per a la comprensió de 

l’exposició, inclosos els mitjans 

audiovisuals i la interpretació il·lustrativa si 

es dóna el cas. No presenten errors de 

forma ni de contingut, i tenen una unitat 

d’estil.

Els mitjans de suport utilitzats no són del 

tot adequats i apropiats per a la 

comprensió de l’exposició. Presenten 

alguns errors de forma o de contingut, o bé 

no sempre tenen una unitat d’estil.

Els mitjans de suport utilitzats no són 

adequats ni apropiats i enterboleixen la 

comprensió de l’exposició. Presenten 

nombrosos errors de forma i de contingut i 

no tenen una unitat d’estil.

06. Exposició (15%)
Els continguts del treball i la metodologia 

emprada han quedat ben explicitats i 

resumits en l'exposició.

Els continguts del treball i la metodologia 

emprada han quedat explicitats i resumits 

en l'exposició, amb algun descuit no prou 

justificat.

Exposició amb molt poca relació amb els 

continguts del treball o la seva 

metodologia.

07. Relació de la defensa amb 

el treball escrit (15%)

A més de resumir els principals punts del 

treball, l'exposició ha aportat continguts 

novedosos (nova informació, noves visions 

del contingut, ampliació de les conclusions, 

visió personal) i prou interrelacionats.

L'exposició ha aportat alguna cosa més que 

un simple resum dels continguts del treball 

i la metodologia emprada, ampliant-los 

amb alguna nova aportació.

L'exposició oral s'ha limitat a repetir o 

resumir els mateixos continguts del treball 

escrit, sense cap altra aportació.

08. Respostes (10%)
Respon amb rigor, coneixement i adequació 

les preguntes que formula el tribunal.

Algunes respostes no mostren prou rigor, 

coneixement o adequació.

Les respostes no s’adeqüen  les preguntes 

formulades i no mostren prou rigor i 

coneixement.

09. Temps (10%) S'ha ajustat al temps establert.
S'ha excedit o li ha mancat temps, però no 

gaire.

Ha acabat molt ràpid o ha utilitzat molt més 

temps del previst.


