
Criteris i ordre avaluació TdR INSTITUT MARINA

SEGUIMENT (5 PUNTS)
Esforç i 

responsabilitat
-És regular l’alumne a l’hora de celebrar les reunions? 
-Quin grau d’autonomia presenta l’alumne? 
-S’esforça i és responsable?

Grau d’assoliment 
d’objectius

-Lliura les tasques d’acord amb el calendari previst? 
-Selecciona les fonts de forma adequada i és capaç d’extreure informació 
rellevant?

Correcció ortogràfica 
i lingüística

-Utilitza l’alumne de manera correcta les normes ortogràfiques? 

CONTINGUT (1 PUNT)

Portada i índex -El títol  és  coherent amb l’objectiu de la recerca? 
-L’índex facilita el seguiment del treball?

Introducció

-Resumeix l’objectiu de la recerca? 
-Planteja bé la pregunta, el problema o la hipòtesi? 
-Comenta breument el treball realitzat? 
-Fa referència a les dificultats més importants?

Contingut

-Especifica el mètode de treball? (indica materials,  procediment seguit) 
-Especifíca les dades obtingudes i les transformacions efectuades? (les 
presenta de forma clara, té en compte possibles causes d’error) 
-Analitza i interpreta les dades? 

Conclusions
-Respon a la pregunta o problema, o acompleix l’objectiu plantejat 
inicialment ? 
-Resumeix les principals idees i els arguments que les justifiquen ?

Bibliografia -Indica la bibliografia utilitzada seguint les normes donades ?

EXPRESSIÓ ESCRITA(1PUNT)

Gramàtica -La puntuació i l’ortografia són correctes? 
-La sintaxi és correcta?

Estructura -Es distribueix el treball en capítols i subapartats? 
-El format del conjunt del text és correcte (espais, marges…)?

EXPOSICIÓ ORAL (3PUNTS)

Expressió 
-S’expressa de manera ordenada i entenedora? 
-Utilitza tècniques de comunicació adequades ? 
-S’expressa correctament i fa ús del vocabulari científic?

Coherència 
exposició-treball

-Argumenta adequadament les principals idees del treball?

Coherència material 
de suport

-És coherent amb l’exposició?

Preguntes/ 
Respostes

-Respon de forma coherent a les preguntes plantejades?
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seguiment 
juny (3 punts)

seguiment setembre   
(2 punts)

nota final 
màx 5 punts

tutor/a Tdr 
5 punts

vocal 1 vocal 2 vocal 3 vocal 4 nota final 
màx 5 punts

contingut 
1punt

expressió 
escrita 
1 punt

expressió oral 
3 punts

vocal 1 vocal 2 vocal 3 vocal 4 
(cap dep AL)

nom

signatura

NOTA FINAL

Pàgina �  de �2 2

NÚM TRIBUNAL

OBSERVACIONS


