
 

 

Criteris per a l’avaluació de les competències de TFG en el grau en Psicologia 
de la Universitat de València 

 

1. COMPETÈNCIES ASSOCIADES AL TREBALL DE FI DE GRAU 

En el pla d’estudis del grau de Psicologia de la Universitat de València s’estableixen 16 

competències a desenvolupar per part de l’estudiantat en cursar l’assignatura Treball fi de 

grau (TFG). Aquestes competències se subdivideixen en tres grups: competències conceptuals 

sobre la temàtica i els procediments associats al TFG; competències tècniques per a dur a 

terme el TFG adequadament, i competències de rol de psicòleg/òloga. 

Competències en la realització del TFG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’avaluació de l’acompliment s’han de tenir en compte aquestes 16 competències. 

  

Competències conceptuals: 

-Domini conceptual/teòric 

(1) 

-Capacitat per a delimitar 

l’important i la contribució 

realitzada (2) 

-Capacitat per a definir 

objectius d’intervenció i/o 

implicacions pràctiques (4, 5 

i 6) 

-Capacitat d’anàlisi i síntesi 

(8) 

-Raonament crític (11) 

-Actualització de 

coneixements (12) 

Competències tècniques: 

-Organització i planificació 

(9) 

-Gestió de la informació (10 

i 16) 

-Presentacions públiques 

(15) 

Competències de rol: 

-Domini del context en què 

s’actua (3) 

-Domini de les obligacions 

deontològiques (7) 

-Actitud positiva cap a 

l’aprenentatge continu (13 i 

14) 



2. RÚBRICA PER AL REGISTRE DE PUNTUACIONS 

Competències 
CONCEPTUALS 

Núm. de 
competència 

Competència Puntuació 

1 
Domini 
conceptual/teòric 

 

2 

Capacitat per a 
delimitar l’important 
i la contribució 
realitzada 

 

4, 5 i 6 

Capacitat per a 
definir objectius 
d’intervenció i/o 
implicacions 
pràctiques 

 

8 
Capacitat d’anàlisi i 
síntesi 

 

 
11 
 

Raonament crític  

12 
Actualització de 
coneixements 

 SUBTOTAL (mitjana) =   

 

Competències 
TÈCNIQUES 

Núm. de 
competència 

Competència Puntuació 

9 
Organització i 
planificació 

 

10 i 16 
Gestió de la 
informació 

 

15 
Presentacions 
públiques 

 SUBTOTAL (mitjana) =   

 

Competències 
de ROL 

Núm. de 
competència 

Competència Puntuació 

3 
Domini del context 
en què s’actua 

 

7 
Domini de les 
obligacions 
deontològiques 

 

13 i 14 
Actitud positiva cap a 
l’aprenentatge 
continu 

 SUBTOTAL (mitjana) =  

*Les competències conceptuals ponderen el 50%, mentre que les tècniques i de rol ponderen el 25% cadascuna. 

*Per a poder aprovar és necessari obtenir un nivell acceptable mínim en totes les competències. 

*El professorat tutor ha de donar retroalimentació sobre aquestes competències després de la tercera tutoria en 

què s’espera disposar d’un primer esborrany. Per a això, es recomana usar la taula del final d’aquest document. 

Quan es presenta el TFG davant tribunal, el/la tutor/a ha de presentar rúbrica (després d’avaluar i emplenar 

competències 3, 7, 9, 10, 13, 14 i 16) en Secretaria, que serà lliurada a la Presidència del tribunal. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL (mitjana): ………………………………………………… 



3. FITXES DE DESCRIPCIÓ DE COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIA 1: capacitat de descriure i/o mesurar variables (personalitat, intel·ligència i 
altres aptituds, actituds, etc.) i processos cognitius, emocionals, psicobiològics i 
conductuals. 
 
Aquesta competència reflecteix la capacitat per a definir amb precisió les variables, els 
conceptes i els processos utilitzats en el TFG. Això, quan siga el cas, s’ha de reflectir també en 
la mesura (cal tenir en compte que no tots els TFG inclouen mesures empíriques). 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a ha estat capaç de definir de manera excel·lent, ha delimitat 
les diferents facetes del concepte o procés i l’ha distingit d’altres conceptes o processos. La 
seua competència és major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. 
Gradueu la nota en funció del nivell d’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a ha estat capaç de definir molt bé, encara que haja obviat 
alguna faceta del concepte o procés i/o encara que en algun cas no haja sabut distingir el 
concepte o procés en qüestió d’altres similars. Gradueu en funció de les llacunes conceptuals 
observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): l’estudiant/a ha estat capaç de definir bé, però ha obviat diverses 
facetes rellevants del concepte o procés i/o no ha sabut distingir en diversos casos el 
concepte o procés en qüestió d’altres similars. No es produeix confusió greu de termes. 
Gradueu en funció de les llacunes conceptuals observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): l’estudiant/a no defineix bé. Confon termes de manera important i no és 
capaç definir de manera precisa. Gradueu en funció de la gravetat de la confusió. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



COMPETÈNCIA 2: capacitat d’identificar problemes i necessitats. 
 
En l’elaboració del TFG, l’estudiant/a ha d’identificar i plantejar qüestions i/o problemes 
de rellevància. La importància de la qüestió o problema, i la seua novetat, són elements 
centrals. 
 
En funció de la competència mostrada per l’estudiant/a, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a ha estat capaç d’identificar i descriure la qüestió o problema 
de manera excel·lent. És evident que l’estudiant/a ha estat capaç de descriure de manera 
convincent la gran importància del problema o qüestió, i ha aportat una òptica nova o 
innovadora. La seua competència és major que la mostrada en general per la gran majoria 
d’estudiants. Gradueu la nota en funció del nivell d’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a ha estat capaç d’identificar i descriure molt bé la qüestió o 
problema. L’estudiant/a ha estat capaç de descriure de manera convincent la gran 
importància del problema o qüestió, però sense aportar una òptica nova o innovadora. 
Gradueu en funció de la falta de novetat o innovació. 
 
Acceptable (5 – 6.9): la identificació i descripció de la qüestió o problema és només 
acceptable. La qüestió o problema és important, però no s’ha estat convincent (p. ex., no 
s’han aportat dades o informació que en donen compte de la importància) ni s’ha aportat una 
visió nova o innovadora. Gradueu en funció de las limitacions observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): tal com l’ha identificada i presentada l’estudiant/a no es tracta d’una 
qüestió o problema rellevant. No ha estat capaç d’identificar i descriure problemes o 
qüestions (o facetes d’aquests) realment rellevants. Gradueu en funció de la irrellevància de 
la qüestió o problema plantejat. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



 

COMPETÈNCIA 3: capacitat per a analitzar el context en què es desenvolupen les 
conductes individuals, els processos grupals i organitzacionals. 
 
Aquesta competència reflecteix fins a quin punt es coneix en profunditat el context en el 
qual ha realitzat el TFG. El psicòleg pot treballar en diferents contextos (educatiu, clínic, 
organitzacional, recerca de laboratori, etc.) i conèixer-los és rellevant per a un adequat 
acompliment professional. Per a concretar l’avaluació, s’ha de tenir en compte el context 
específic en què s’haja realitzat el treball i considerar fins a quin punt l’estudiant/a s’ha 
apropiat la problemàtica que caracteritza el context específic, i si s’ha implicat sobre 
aquest tema. Exemples són: fins a quin punt s’observa que coneix els problemes 
d’assetjament psicològic en una aula i el seu TFG analitza aquesta temàtica en aquest 
context; fins a quin punt s’observa que coneix els problemes de recerca experimental de 
la depressió i el seu TFG analitza la depressió en context de laboratori, etc. 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): és evident que l’estudiant/a ha arribat a conèixer totes les facetes 
rellevants del context en què s’emmarca el seu TFG. La seua competència és major que la 
mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. Gradueu la nota en funció del nivell 
d’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a coneix molt bé el context en què s’emmarca el seu TFG. 
Encara que haja obviat alguna faceta rellevant, això no impedeix que conega amb una certa 
profunditat el context en qüestió.  Gradueu en funció de les llacunes observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): l’estudiant/a ha obviat diverses facetes rellevants del context en el qual 
s’emmarca el seu TFG, la qual cosa impedeix un coneixement en profunditat del context en 
qüestió. No obstant això, està en disposició d’aconseguir-lo amb un petit esforç addicional. 
Gradueu en funció de les llacunes observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): l’estudiant/a no coneix el context en què s’ha desenvolupat el seu TFG. 
Mostra llacunes importants que requeriran un esforç important perquè l’estudiant/a puga 
familiaritzar-se realment amb el context en qüestió. Gradueu en funció del desconeixement. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

 

  



COMPETÈNCIES 4, 5 i 6: competències per a proposar, justificar i explicar les implicacions 
pràctiques del TFG. 
En general, amb la realització del TFG, l’estudiant/a ha mostrat que és capaç de definir els 
objectius o les implicacions pràctiques vinculats al seu TFG. En alguns casos, pot incloure 
l’elaboració d’un pla d’intervenció bàsic (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, 
acompanyament...) o la proposta o ús de tècniques, així com l’avaluació de programes i 
intervencions. 
Aquesta competència reflecteix fins a quin punt els objectius o les implicacions pràctiques (i el 
pla d’intervenció quan siga el cas) estan íntimament relacionats amb la revisió teòrica que es 
faça i/o amb la identificació i descripció de la qüestió o problema que haja realitzat o amb la 
recerca empírica realitzada. És a dir, ha de tenir a veure amb els aspectes pràctics associats 
amb el TFG, un aspecte que varia en funció de la modalitat de TFG que es tracte. En algun cas, 
pot suposar la proposta/ús de tècniques, així com l’avaluació de programes i intervencions. 
En funció de la competència mostrada, avalueu així: 
 
Excel·lent (9 – 10): és evident que l’estudiant/a ha estat capaç de definir objectius o 
implicacions pràctiques molt rellevants (també el pla d’acció si és el cas) i íntimament 
connectats amb la revisió de la literatura i/o amb la identificació i descripció de la qüestió o 
problema que haja realitzat, o amb la recerca empírica efectuada. Els objectius o les 
implicacions pràctiques es plantegen de manera concreta i tenen connexió directa amb el TFG 
realitzat. La seua competència és major que la mostrada en general per la gran majoria 
d’estudiants. Gradueu la nota en funció del nivell d’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): la majoria dels objectius o implicacions pràctiques són rellevants (també el 
pla d’acció si és el cas) i estan connectats amb la revisió de la literatura i/o amb la identificació 
i descripció de la qüestió o problema que haja realitzat o amb la recerca empírica efectuada. 
En alguns casos, els objectius o les implicacions pràctiques es plantegen de manera ambigua, 
de tal manera que és difícil avaluar fins a quin punt es poden complir o no. Hi ha connexió 
directa amb el TFG realitzat. Gradueu en funció de la rellevància, coherència i concreció dels 
objectius i/o implicacions pràctiques. 
 
Acceptable (5 – 6.9): l’estudiant/a ha estat capaç de definir alguns objectius o implicacions 
pràctiques rellevants (també el pla d’acció si és el cas) i connectats amb la revisió de la 
literatura i/o amb la identificació i descripció de la qüestió o problema que haja realitzat o 
amb la recerca empírica efectuada. No obstant això, altres objectius o implicacions pràctiques 
no són tan rellevants ni són tan coherents amb la revisió i/o amb el problema (de vegades no 
connectats amb el TFG). Alguns objectius es plantegen de manera concreta, però la majoria es 
plantegen de manera ambigua, de la tal manera que és difícil avaluar fins a quin punt es 
poden complir o no. Gradueu en funció de la rellevància, coherència i concreció dels objectius 
i/o accions, així com en funció de la connexió amb el TFG. 
 
Insuficient (0 – 4.9): tret d’alguna excepció, l’estudiant ha estat incapaç de definir objectius  o 
implicacions pràctiques rellevants (també el pla d’acció si és el cas) i íntimament connectats 
amb la revisió de la literatura i/o amb la identificació i descripció de la qüestió o problema que 
haja realitzat o amb la recerca empírica efectuada. Tret d’alguna excepció, els objectius es 
plantegen de manera ambigua, de la tal manera que és difícil avaluar fins a quin punt es 
poden complir o no. Gradueu en funció de la rellevància, coherència i concreció dels objectius 
i/o accions, així com en funció de la connexió amb el TFG. 
 
Nota: ……………………………… 

COMPETÈNCIA 7: coneixement i ajust a les obligacions deontològiques vinculades a la 



psicologia en un context específic. 
 
En tota activitat, s’ha de tenir en compte una sèrie d’obligacions deontològiques. Les 
exigències ètiques estan sempre presents, encara que variaran en funció del context i 
tipus d’activitat (p. ex., activitat professional vs. recerca). La realització del TFG exigeix el 
coneixement d’exigències deontològiques i el seu compliment. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent quant al coneixement i 
compliment de les obligacions deontològiques. Descriu tots els elements que cal tenir en 
compte d’una manera explícita i és evident, pel que indica en el seu TFG, que els ha respectats 
en el treball. Gradueu en funció de l’excel·lència en la seua explicació i en el nivell de precisió 
mostrat. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a recull en el seu treball la majoria dels elements vinculats a les 
obligacions deontològiques, encara que n’oblida algun(s). Els descriu de manera explícita en el 
seu TFG i és evident que els ha respectats. Gradueu en funció de les llacunes. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en el seu TFG, l’estudiant/a compleix de manera acceptable les 
obligacions deontològiques, però és evident que no les coneix detalladament ni és capaç 
d’explicar-les de manera explícita i precisa. Gradueu en funció de les llacunes. 
 
Insuficient (0 – 4.9): de la presentació del TFG no es pot concloure que l’estudiant/a haja estat 
capaç de complir les obligacions deontològiques d’una manera acceptable. Gradueu en funció 
de la gravetat. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETÈNCIA 8: capacitat per a l’anàlisi i la síntesi.  
 
Aquesta competència reflecteix el grau en què s’és capaç de fer un esforç d’anàlisi i 
síntesi en el TFG, una cosa que resultarà fonamental en la seua labor futura com a 
psicòleg/òloga. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. Ha estat capaç de 
delimitar i integrar de manera precisa i coherent totes les facetes involucrades en el seu 
treball i, alhora, ha estat capaç d’extraure i resumir els aspectes fonamentals d’una manera 
precisa i de diferenciar-los d’aquells aspectes més secundaris. Gradueu en funció de 
l’excel·lència mostrada. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra una bona competència d’anàlisi i síntesi. En general és 
capaç de delimitar i integrar de manera precisa i coherent les facetes més importants del seu 
treball i remarcar-ne els aspectes més rellevants. Encara que haja oblidat alguna faceta 
rellevant del seu TFG o haja remarcat com a important alguna cosa que realment era 
secundària, té una alta capacitat per a l’anàlisi i la síntesi. Gradueu en funció de les limitacions 
observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a delimita de manera acceptable les facetes 
involucrades en el seu TFG i és capaç de resumir-ne el més important. No obstant això, oblida 
diverses facetes importants del seu TFG en l’anàlisi que realitza i atorga massa importància a 
alguns elements que realment eren secundaris. Gradueu en funció de les limitacions 
observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): l’estudiant no és capaç delimitar de manera acceptable els aspectes 
rellevants del seu TFG o no és capaç de diferenciar l’important del que és secundari. Tampoc 
sembla capaç d’integrar de manera coherent. Gradueu en funció de les limitacions 
observades. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETÈNCIA 9: capacitat per a l’organització i la planificació. 
 
En les seues activitats, i per a ser competent, el/la psicòleg/òloga ha de ser capaç 
d’organitzar-se adequadament i planificar en el temps les seues tasques. Aquesta 
competència reflecteix, per tant, fins a quin punt en la realització del seu TFG 
l’estudiant/a ha estat capaç de complir les exigències d’organització i planificació 
temporal. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. És clar que l’estudiant/a 
coneix i compleix les exigències d’organització de tasques involucrades en el seu TFG i coneix i 
compleix els passos que s’han de fer al llarg del temps per dur a terme el seu TFG. Gradueu en 
funció de l’excel·lència mostrada. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra un bon nivell de competència d’organització i 
planificació. En general ha estat capaç d’organitzar les seues tasques adequadament i de 
complir els passos que exigeix el seu TFG. Encara que haja passat per alt alguna tasca rellevant 
o algun dels passos no els va fer en el moment oportú, és evident que l’estudiant/a continua 
tenint una bona capacitat per a l’organització i la planificació temporal del TFG. Gradueu en 
funció de les limitacions observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): En general, l’estudiant/a s’organitza i es planifica de manera acceptable. 
No obstant això, descura algunes tasques rellevants de l’organització del TFG o no ha fet en el 
moment oportú alguns dels passos que hi ha al darrere de la realització del TFG. Gradueu en 
funció de les limitacions observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): és evident que l’estudiant/a no ha estat capaç d’organitzar-se 
adequadament per a realitzar el seu TFG i ha planificat la seua tasca de manera insuficient (p. 
ex., no ha respectat la temporalitat de certs passos quan era crític fer-ho, s’ha precipitat en 
alguns passos de manera evident perquè no ha planificat adequadament). Gradueu en funció 
de les limitacions observades. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETÈNCIES 10 i 16: competència per a la gestió de la informació i competència per a 
l’obtenció d’informació rellevant de revistes, llibres i altres materials adequats per al TFG. 
 
En pràcticament totes les activitats s’ha de gestionar informació. En el cas del TFG, és 
crític que l’estudiant/a siga capaç d’acudir a les fonts adequades per buscar informació 
rellevant per al seu TFG, així com organitzar aquesta informació en la redacció del TFG 
d’una manera sistemàtica i coherent. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. És clar que l’estudiant/a 
coneix les fonts adequades per a obtenir informació rellevant per al seu TFG i sap articular la 
informació de manera coherent i sistemàtica en la redacció del TFG. Gradueu en funció de 
l’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra un bon nivell de competència per a la gestió de la 
informació rellevant en el seu TFG. En general, ha estat capaç d’acudir a fonts rellevants i ha 
usat la informació de manera sistemàtica i coherent. Encara que haja passat per alt alguna 
font rellevant o hi haja alguna llacuna o falta de coherència en la redacció del seu TFG, és 
evident que l’estudiant/a té un bon nivell de competència en la gestió de la informació. 
Gradueu  en funció de les limitacions observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a gestiona la informació de manera acceptable. 
No obstant això, ha passat per alt algunes fonts rellevants o hi ha algunes llacunes o alguns 
casos de falta de coherència en la redacció del seu TFG. Gradueu  en funció de les limitacions 
observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): és evident que l’estudiant/a no ha estat capaç de gestionar 
adequadament la informació rellevant per al seu TFG. No ha acudit a les fonts rellevants i no 
ha estat capaç, per tant, d’utilitzar la informació de manera sistemàtica i coherent en la 
redacció del seu TFG. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETÈNCIA 11: capacitat de raonament crític.  
 
No hi ha l’aproximació perfecta a un problema o repte professional o de recerca. Cada 
aproximació té avantatges però també té limitacions. El professional de la psicologia, per 
a ser competent, ha de ser capaç d’identificar tant els aspectes positius com les 
limitacions de les opcions que escull en la seua activitat. En el cas del TFG, hem d’esperar 
que l’estudiant/a siga capaç de raonar sobre els aspectes positius de l’acostament que ha 
usat per realitzar el seu TFG, però també que siga capaç de descriure les limitacions en 
comparació d’altres possibles acostaments. 
 
En funció de la competència mostrada avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. És clar que l’estudiant/a 
coneix i descriu els aspectes positius i les limitacions de l’aproximació que utilitza per al seu 
TFG. Així mateix, coneix i descriu les aportacions que s’aconseguirien amb altres opcions no 
escollides en el seu TFG. Gradueu  en funció de l’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra un bon nivell de competència. És clar que l’estudiant/a 
coneix i descriu els aspectes positius i les limitacions de l’aproximació que utilitza per al seu 
TFG. No obstant això, no coneix o no és convincent a l’hora de delimitar les aportacions que 
s’aconseguirien amb altres opcions no escollides en el seu TFG. Gradueu en funció de les 
limitacions observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a mostra un nivell acceptable quant a raonament 
crític, i descriu aspectes que són rellevants (tant positius com negatius) pel que fa al seu TFG. 
No obstant això, no descriu algun dels aspectes positius i/o alguna de les limitacions 
rellevants en l’aproximació triada en elaborar el seu TFG. Tampoc no coneix (o no és 
convincent) a l’hora de delimitar les aportacions que s’aconseguirien amb altres opcions no 
escollides en el seu TFG. Gradueu  en funció de les limitacions observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): és evident que l’estudiant/a no ha estat capaç de mostrar un nivell 
acceptable de raonament crític. No descriu diversos dels aspectes positius i de les limitacions 
rellevants en l’aproximació triada en realitzar el seu TFG. Tampoc no coneix (o no és 
convincent) a l’hora de delimitar les aportacions que s’aconseguirien amb altres opcions no 
escollides en el seu TFG. Gradueu en funció de les limitacions observades. 
 
Nota: ……………………………… 
 
 

  



COMPETÈNCIA 12: capacitat de mantenir actualitzats els seus coneixements. 
 
Una de les qualitats per a ser competent és la de tenir actualitzats coneixements, 
metodologies i eines de diferent índole pròpies de la psicologia. En el cas del TFG, s’ha 
d’esperar capacitat per a realitzar un esforç d’actualització, mostrar que s’accedeix als 
últims avanços en relació amb la temàtica del TFG. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. És clar que l’estudiant/a 
coneix i descriu els últims avanços rellevants en el seu TFG, tant conceptuals (teories, models, 
etc.) com procedimentals (metodologies, mesures, etc.). Gradueu  en funció de l’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): L’estudiant/a mostra un bon nivell de competència. Encara que obvia algun 
avanç rellevant de caràcter conceptual (teories, models, etc.) o de procediment 
(metodologies, mesures, etc.), és evident que l’estudiant/a té coneixements actualitzats. 
Gradueu  en funció de les limitacions observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a mostra un nivell acceptable quant a 
coneixements actualitzats. Coneix i descriu algun(us) dels últims avanços rellevants per al seu 
TFG, però obvia altres avanços de caràcter conceptual (teories, models, etc.) i/o de 
procediment (metodologies, mesures, etc.). Gradueu  en funció de les limitacions observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): és evident que l’estudiant/a no ha estat capaç de mostrar que té 
coneixements actualitzats pel que fa al seu TFG. Gradueu en funció de les limitacions 
observades. 
 
Nota: ……………………………… 

 

  



COMPETÈNCIA 13 i 14: capacitat per a valorar la pròpia actuació personal, que inclou 
l’autoconeixement de les pròpies competències i de les limitacions, però sobretot la 
disposició per a millorar i assegurar un bon nivell de qualitat en l’acompliment. 
 
Així, en desenvolupar el TFG s’espera capacitat de millorar l’acompliment mostrant una 
actitud positiva cap a l’aprenentatge i la realització d’un TFG que satisfaça els estàndards 
establerts. 
 
En les seues activitats, el professional de la psicologia, per a ser competent, ha de ser 
capaç de millorar de manera contínua i tenir una actitud positiva cap a la qualitat del seu 
treball. La realització del TFG és un procés d’aprenentatge en què l’estudiant/a ha de 
desenvolupar les seues competències a través d’un treball de recerca. 
 
En funció de la competència mostrada, avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. És clar que l’estudiant/a 
ha hagut de fer un esforç important per a arribar a tenir un gran domini dels diferents 
aspectes clau involucrats en el seu TFG (p. ex., conceptes, models, anàlisis, metodologies, 
etc.). Gradueu  en funció de l’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra un bon nivell de competència. Encara que ha obviat 
alguna part rellevant en el procés de desenvolupament de les seues competències, domina 
una bona part dels aspectes clau involucrats en el seu TFG (p. ex., conceptes, models, anàlisis, 
metodologies, etc.) i té una actitud bona cap a l’aprenentatge en el context del TFG. Gradueu  
en funció de les limitacions observades. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a tendeix a conformar-se amb el mínim per 
obtenir un aprovat en l’avaluació del seu TFG. Compleix els requisits mínims en els diferents 
aspectes clau involucrats en el seu TFG (p. ex., conceptes, models, anàlisis, metodologies, 
etc.), però no ha desenvolupat esforços per a aconseguir majors nivells d’excel·lència. 
Gradueu  en funció de les limitacions observades. 
 
Insuficient (0 – 4.9): és evident que l’estudiant/a no ha realitzat l’esforç necessari per a 
dominar els diferents aspectes clau involucrats en el seu TFG (p. ex., conceptes, models, 
anàlisis, metodologies, etc.). No arriba a satisfer els requisits mínims. Gradueu  en funció de 
les limitacions observades. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

 

 

    

  

  



COMPETÈNCIA 15: capacitat per a fer una presentació pública adequada del TFG. 
  
El/La psicòleg/a, al llarg de la seua carrera, ha de realitzar habitualment presentacions 
orals i davant audiències de diversa índole per diferents motius (presentació d’informes, 
projectes, estudis, etc.). És important, per tant, tenir les habilitats necessàries per a 
realitzar aquestes presentacions adequadament. 
 
En funció de la competència mostrada avalueu de la manera següent: 
 
Excel·lent (9 – 10): l’estudiant/a mostra una competència excel·lent. La seua competència és 
major que la mostrada en general per la gran majoria d’estudiants. La seua presentació ha 
estat atractiva, clara i ajustada al temps establert. Ha sabut mostrar de manera convincent els 
aspectes clau del seu TFG dins del temps estipulat. Gradueu  en funció de l’excel·lència. 
 
Molt bé (7 – 8.9): l’estudiant/a mostra un bon nivell de competència. Encara que mostra els 
aspectes clau del seu TFG, no és una presentació del tot concisa o clara, o no ha estat del tot 
convincent. S’ajusta al temps o amb lleugeres desviacions. Gradueu en funció de les 
limitacions observades i de l’ajust al temps establert. 
 
Acceptable (5 – 6.9): en general, l’estudiant/a mostra un nivell acceptable quant a la 
presentació del seu TFG. Encara que obvia algun element important del seu TFG i la seua 
presentació no és del tot clara o concisa, o no ha estat del tot convincent, compleix els 
requisits mínims. S’ajusta al temps o amb lleugeres desviacions. Gradueu en funció de les 
limitacions observades i de l’ajust al temps establert. 
 
Insuficient (0 – 4.9): l’estudiant/a obvia diversos elements clau del seu TFG i la seua 
presentació no és clara ni concisa, o no ha estat convincent. Pot desviar-se del temps 
establert, però això no és imprescindible per a un acompliment insuficient (es pot aconseguir 
un acompliment insuficient encara que l’estudiant/a s’ajuste al temps establert). Gradueu  en 
funció de les limitacions observades i de l’ajust al temps establert. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



4. TAULA PER A SEGUIMENT I RETROALIMENTACIÓ (VALORACIÓ DE “PRIMER ESBORRANY”). 

Competències 
CONCEPTUALS 

Núm. de 
competència 

Competència 

Nivell 
(excel·lent; molt bé; 

acceptable; 
insuficient) 

Observacions 

1 Domini conceptual/teòric   

2 
Capacitat per a delimitar 
l’important i la contribució 
realitzada 

  

4, 5 i 6 
Capacitat per a definir objectius 
d’intervenció i/o implicacions 
pràctiques 

  

8 Capacitat d’anàlisi i síntesi   

11 Raonament crític   

12 Actualització de coneixements   

 

Competències 
TÈCNIQUES 

Núm. de 
competència 

Competència Nivell Observacions 

9 Organització i planificació   

10 i 16 Gestió de la informació   

15 Presentacions públiques   

 

Competències de 
ROL 

Núm. de 
competència 

Competència Nivell Observacions 

3 
Domini del context en què 
s’actua 

  

7 
Domini de les obligacions 
deontològiques 

  

13 i 14 
Actitud positiva cap a 
l’aprenentatge continu 

  

 


