
 

 

 

RÚBRICA PER A AVALUAR UN TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) 
CRITERIS 

AVALUATS 
Excel·lent 

(10-9) 
Notable 

(8-7) 
Aprovat 

(6-5) 
No acceptable  

(4-0) 
Continguts Coherència perfecta 

i total claredat entre 
l’exposició 
d’objectius, els 
problemes i la 
posterior utilitat dels 
resultats. 
Originalitat i 
innovació, molt 
acceptables, i 
correlació positiva 
entre teoria i pràctica 

Coherència interna  
significativa entre 
objectius, 
plantejament dels 
problemes i utilitat 
del treball. 
Originalitat, 
innovació i propostes 
aplicades bastant 
acceptables. Alguns 
resultats poden ser 
aplicables en la 
pràctica. 

Coherència interna  
acceptable entre 
objectius, innovació, 
originalitat i 
propostes pràctiques. 
Aplicacions 
pràctiques poc 
realistes. 

Definició dels 
objectius, explicacions 
poc coherents, nul·la 
rellevància. Escasses 
originalitat i innovació. 
Insuficients idees per a 
la posada en pràctica 
dels resultats del 
treball. 

Aspectes 
formals de la 
memòria 

Claredat, precisió i 
ordre totalment 
adequats en 
l’estructura del 
treball. Redacció 
molt correcta tenint 
en compte tots els 
apartats del TFM: 
Introducció, 
hipòtesi, objectius, 
metodologia, 
resultats, discussió i 
conclusions. 
Bibliografia 
totalment adequada i 
actualitzada 

Claredat i ordre en 
l’estructura del 
treball. Redacció 
bastant correcta 
segons les normatives 
gramaticals. Conté 
tots els apartats del 
TFM. Bibliografia 
adequada i 
actualitzada. 

Estructura del treball 
i redacció 
acceptables. 
Objectius poc 
definits. Falta algun 
apartat essencial. 
Bibliografia 
acceptable. 

Imprecisió en 
l’estructura del treball.  
Referències i 
bibliografia gens 
actualitzades i 
inadequades. Figures 
sense peu o poc clares 
 

Defensa 
oral 

Molt bona habilitat 
comunicativa, 
divulgativa i de 
debat. Excel·lent 
aportació teòrica 
(arguments, defensa 
de les idees...).  
S’ajusta 
perfectament al 
temps assignat. 

Bona habilitat 
comunicativa, 
divulgativa i de 
debat. Acceptable 
referent a l’aportació 
teòrica (arguments, 
defensa de les idees, 
etc.). S’ajusta bastant 
al temps assignat. 

Habilitat 
comunicativa, 
divulgativa i de 
debat correcta. Li 
costa argumentar i 
debatre les seues 
idees enfront de 
preguntes de 
l’avaluador. S’ajusta 
mitjanament al 
temps assignat. 

Habilitat comunicativa, 
divulgativa i de debat 
escassa. Confusió en 
l’argumentació i en la 
defensa de les idees. 
Dificultats per a 
ajustar-se al temps 
assignat. 
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