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AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

Títol : 

Autor/a: Data: 

Tutor/a:  Departament: 

Membres del tribunal  

 

 

a) TREBALL ESCRIT Puntuació  

de l’1 al 10 

Presentació  i estructura del treball 

 Impressió , marges , tipus de lletra , interlineat , enquadernació ... Portada , índex , 

apartats , bibliografia , annexos.... 

 

 

Competència lingüística 

Vocabulari,sintaxis,ortografia , interferències lingüístiques .... 

 

 

Metodologia 

 

Planificació i presentació de la metodologia , formulació 

d’hipòtesis , capacitat de recerca... 

 

Treball de camp, idoneïtat de les fonts d’informació i de la 

cerca bibliogràfica.... 

 

Coherència de les conclusions , aportacions personals , 

Valoració crítica de la recerca .... 

 

Continguts 

Redacció , capacitat de síntesi , domini dels continguts , processament de la 

informació.... 

 

Avaluació                                                                                                    
(suma de tots els apartats/6) 
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b) EXPOSICIÓ ORAL: Puntuació 

 de l’1 al 10 

Ús adequat de la llengua , exposició clara ,fluida , llenguatge precís ....  

Adequació de l’explicació al temps d’exposició...  

Estructuració de l’exposició , presentació , introducció , cos del treball , conclusions...  

Ús de les noves tecnologies com a suport de la presentació.  

Adequació de les respostes de l’alumne/a les qüestions plantejades pel tribunal  

Avaluació                                                                                                    
(suma de tots els apartats/5) 

 

 

c) SEGUIMENT PER PART DEL TUTOR/A: Puntuació 

de l’1 al 10 

 

Planificació de les tasques a realitzar  *0,25 = 

Seguiment (compliment dels acords , Assistència ....)  *0,75 = 

Avaluació                                                                                                    
(suma de tots els apartats) 

 

 

NOTA GLOBAL DEL TREBALL DE RECERCA: 

Avaluació del treball escrit ( Nota resultant de l’apartat a * 0,4)  

Avaluació de l’exposició oral ( Nota resultant de l’apartat b * 0,2)  

Seguiment per part del tutor/a ( Nota resultant de l’apartat a * 0,4)  

Signatures membres del Tribunal Avaluació global                                                                                                   
(suma dels tres els apartats) 

 

 

 


