
 Nivell 1. / 7,5-8 Nivell 2 / 8-9 Nivell 3  /9-9,5 Nivell 4 /9,5-10 QUALIFICACIÓ 
Adaptació al format de 
*TFM preestablit.  

No compleix els 
requisits formals de 
presentació del treball 
(tipus de lletra, portada, 
format etc.) ni tampoc 
els de la seua estructura 
mínima (índex general, 
introducció conclusions, 
fonts i bibliografia). 

Compleix amb alguns 
dels requisits de 
presentació i estructura 
del treball, però falten 
uns altres. 

Compleix amb tots els 
elements requerits, tant 
de presentació com 
d'estructura, però amb 
errors o discordançes. 

Conté tots els elements 
requerits: tant els formals 
de presentació com els de 
estructura mínima sense 
errors.  

 

Redacció i llenguatge.  Vocabulari inadequat 
per a un treball de 
postgrau; absència del 
llenguatge tècnic de la 
matèria. Freqüents 
incorreccions 
gramaticals i/o 
tipogràfiques. 

Ús d'un vocabulari 
d'acord amb un treball 
de postgrau, però pobra 
redacció. Relativa 
freqüència de frases i 
paràgrafs mal construïts. 
Errors metodològics en 
cites textuals i sagnats. 

Bona utilització del 
vocabulari i correcta 
redacció. Falta de criteri 
en la cita de referències 
bibliogràfiques. 

Vocabulari correcte, clar i 
concís, amb domini del 
llenguatge propi de la 
matèria. Paràgrafs i frases 
ben construïts, que 
faciliten una fluïda lectura. 

 

Construcció  i 
desenvolupament del 
treball. 

Plantejament confús, no 
hi ha adequació entre 
objectius i resultats. Els 
capítols proposats no 
desenvolupen la seua 
idea principal, ni 
condueixen a les 
conclusions. 

Treball coherentment 
plantejat. Tema principal 
ben desplegat en 
capítols, però amb 
desproporcions 
injustificades en 
l'extensió dels uns i els 
altres. 
 

Treball ben construït, 
coherent i proporcionat, 
amb les seues parts ben 
identificades en els 
capítols, però amb 
llacunes en el 
desenvolupament 
d'alguns dels arguments 
inclosos. 

Treball sòlid, congruent i 
proporcionat, amb capítols 
estructurats en funció de la 
seua coherència interna i 
del desenvolupament dels 
arguments principals. 
Condueix a les conclusions 
de manera fluïda. 

 

Fuentes i bibliografia.  Tractament acrític de les 
fonts i pobra selecció de 
les mateixes. Notables 

Fuentes ben 
seleccionades, encara 
que *infrautilizadas, 

Idònia selecció i 
tractament de les fonts. 
Bibliografia pertinent 

Treball construït al voltant 
*delas fonts idònies. 
Bibliografia pertinent i 

 



absències en la 
bibliografia. 

massa presència de fonts 
secundàries. Bibliografia 
limitada o amb llacunes. 

encara que poc 
actualitzada. 

actualitzada. 

Capacitat de reflexió i 
pensament crític.  

Falta anàlisi i avaluació  
de les dades 
presentades. Absència 
de solucions o 
alternatives a la 
problemàtica exposada. 
Visió parcial i limitada 
de la qüestió. 

Es comprova una 
avaluació de les dades 
presentades, encara que 
limitada per mancar de 
visió de conjunt o 
multidisciplinari. 
Respostes limitades a les 
exigències i problemes 
que el treball planteja. 

Es realitza una avaluació 
crítica dels resultats de la 
investigació, des d'una 
visió de conjunt 
multidisciplinari. ES 
demostra capacitat de 
donar respostes a les 
exigències i problemes 
que planteja el treball; no 
obstant açò, es troben a 
faltar solucions o 
plantejament més 
innovadors. 

L'autor emet judicis 
recolzats en les dades que 
presenta, aportant 
respostes originals o 
innovadores a les 
exigències del treball, 
demostrant un domini de 
la matèria radicat en una 
comprensió integral del 
mateix. 

 

 


