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Ha arribat l'hora que conegueu els treballs que han realitzat els altres grups. A cada grup se 
li ha assignat el treball d'un altre grup.

No es tracta que doneu una nota, sinó que reviseu el treball d'acord amb una graella de 
manera minuciosa. Després, a manera de resum, heu de enumerar els aspectes forts del 
treball i els aspectes més febles, segons els vostres criteris. Es tracta de fer valoracions 
justificades.

L'informe final ha d'estar al voltant d'un full DIN A-4, més la taula d'aspectes forts i febles 
del treball. Aquest ha de remetre’s al Fòrum 'AVALUACIÓ DE TREBALLS' amb un missatge, 
al qual s'adjuntarà un word o pdf amb la valoració. La data final de lliurament d'aquesta 
valoració és el dia 25 d'aquest mes (inclòs).

També val la pena que doneu un cop d'ull a la resta de treballs. Us enriquirà.

ASPECTES	  INTERNS

Conté	  una	  introducció	  amb	  els	  objec4us	  clarament	  establerts	  

Estructura	  (divisió	  en	  epígrafs,	  capítols,	  etc.	  clars	  i	  d'acord	  amb	  els	  objec4us)	  

Coherència	  entre	  les	  diferents	  parts:	  Parts	  massa	  desenvolupades	  juntament	  amb	  aspectes	  poc	  tractats.	  

Qualitat	  de	  la	  informació	  u4litzada:	  Es	  manegen	  fonts	  de	  qualitat	  i	  adequades.

Nivell	  de	  relació	  amb	  els	  temes	  del	  programa	  de	  l'assignatura.	  

Conclusions:	  Clarament	  especificades	  i	  d'acord	  amb	  els	  objec4us;	  inclou	  també	  comentari	  sobre	  si	  el	  
grup	  ha	  4ngut	  dificultats	  per	  realitzar	  el	  treball	  i	  valora	  el	  treball	  coopera4u

Sintaxi	  i	  redacció:	  El	  treball	  comunica	  el	  que	  pretén.	  És	  fàcil	  de	  llegir	  i	  el	  text	  és	  comprensible.	  

Altres	  observacions

ASPECTES	  EXTERNS

Títol	  clar	  i	  expressiu	  del	  que	  conté	  el	  treball	  

Figura	  el	  nom	  dels	  autors	  

Format	  i	  4pografia	  adequats	  i	  unificats	  
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Imatges	  i	  altres	  mitjans	  adequats	  al	  text	  (o	  si	  només	  estan	  d'adorn)	  

Elaboració	  pròpia	  de	  gràfics	  o	  d'altres	  materials	  que	  s'adjunten	  (o	  tots	  procedeixen	  de	  la	  xarxa)	  

Bibliografia:	  Adequada,	  normalitzada,	  per	  ordre	  alfabè4c,	  etc.	  

Altres	  observacions

Cada	  aspecte	  que	  s'esmenta	  ha	  de	  ser	  avaluat	  i	  comentat.	  Per	  resumir,	  després	  fareu	  una	  taula	  
comentant	  els	  aspectes	  més	  forts	  del	  treball,	  aquelles	  coses	  que	  aporten	  valor	  a	  la	  feina,	  i	  els	  aspectes	  
més	  febles,	  és	  a	  dir,	  els	  punts	  més	  fluixos.Es	  tracta	  d'una	  enumeració,	  frases	  curtes.

ASPECTES	  FORTS	  DEL	  TREBALL

ASPECTES	  FEBLES	  DEL	  TREBALL


