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Comissió del TFG de la titulació

DOCUMENT D’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU DEL TRIBUNAL

TITULACIÓ

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Multimèdia
CURS ACADÈMIC:


DADES DE L’ESTUDIANT/A

NOM: 
DNI:


Títol del TFG





DADES DE LA TUTORIA

NOM: 
DEPARTAMENT:
En cas de més d’un/a tutor/a, indiqueu-ne els noms en full a banda


DADES DE L’AVALUACIÓ

PRESIDENT/A





VOCAL 1
VOCAL 2






DATA:


QUALIFICACIÓ :




(detalls de l’avaluació al dors )









DETALLS D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU DEL TRIBUNAL

Exercici original realitzat individualment,  presentat i defensat davant aquest tribunal, i consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques del corresponent grau de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i s'integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Resultats d'aprenentatge d’EQANIE	 European Quality Assurance Network for Informatics Education que es consideraran de forma específica en el projecte
Molt en desacord    ↔    Molt d'acord


1
2
3
4
5
Definir i dissenyar maquinari / programari informàtic / de xarxa que compleixi amb els requisits establerts





Descriure i explicar les tècniques de gestió corresponents al disseny, implementació, anàlisi, ús i manteniment de sistemes informàtics, incloent gestió de projectes, de configuració i de canvis, així com les tècniques d'automatització corresponents.





Analitzar la mesura en què un determinat sistema informàtic compleix amb els criteris definits per al seu ús actual i desenvolupament futur.





Identificar els riscos, incloent riscos de seguretat, laborals, mediambientals i comercials i dur a terme una avaluació de riscos, reducció de riscos i tècniques de gestió de riscos.





Comunicar missatges de forma efectiva tant oralment com per mitjà d'altres mitjans de comunicació davant diferents audiències.






Concepte
Valoració 
(sobre 10)
Justificació 
Qualitat cientificotècnica:
Objectius assolits.
	Complexitat, novetat, utilitat, risc tècnic, aportacions pròpies.
	Metodologia de gestió de projectes.
	Altres.  





Pes 40%

Qualitat de la documentació:
·	Presentació i format.
·	Ortografia i redacció.
·	Qualitat de figures i gràfics.
·	Estructura del treball, índexs, annexos.
·	Compleció de la documentació.
·	Utilitat.
·	Referències.







Pes 20%

Exposició i defensa:
	Estructura de la presentació. 
	Domini de l’exposició i compliment del temps.
	Qualitat de defensa durant el torn de qüestions.
	Demostrables.







Pes 20%

Valoració específica de la tutoria

Pes 20%

Cal adjuntar document de valoració de la tutoria..
TOTAL



En cada apartat s’indicarà la valoració (sobre 10) conjunta del tribunal. En cas de discrepància, cal indicar la nota de cada membre (P, V1, V2) i la nota conjunta del tribunal (mitjana de totes tres).

És candidat/a a matrícula d’honor?


Podran ser candidats/candidates a matrícula d'honor els estudiants i les estudiantes que hagen obtingut una qualificació de 10 en el TFG.

