
Rúbrica per a la qualificació de la MEMÒRIA del TFM per part del tribunal (35%) 
(valoració utilitzant nombres enters) 

 
M1. Introducció (5%): 
[9-10] La introducció presenta de manera clara i entenedora els antecedents del tema a estudiar incloent una 
bibliografia òptima i ben citada (actualitzada, ben seleccionada i ben ubicada en el text en funció dels aspectes 
que s’hi comenten). 
[6-8] La introducció contextualitza la temàtica a estudiar utilitzant bibliografia de forma correcta però no 
exhaustiva. 
[3-5] La introducció se centra poc en la temàtica a estudiar o bé la bibliografia és incorrecta, insuficient o poc 
actualitzada i/o es referencia poc o gens en el text. 
[0-2] El tema del treball no s’introdueix adequadament o no hi ha referències bibliogràfiques. 
 
M2. Metodologia (6%): 
[9-10] La metodologia s'explica bé, de forma clara i entenedora, i s'adequa perfectament al treball plantejat. 
[6-8] La metodologia s'explica acceptablement bé i és correcta per poder realitzar aquest treball.  
[3-5] La metodologia no està ben explicada o no s'adequa als objectius del treball. 
[0-2] No es defineix la metodologia del treball. 
 
M3. Adequació de les dades o resultats presentats (6%): 
[9-10] El conjunt de dades i resultats que es presenten (incloent figures i taules) és complet i permet entendre 
la seva interpretació en el context del treball. 
[6-8] S'exposen raonablement bé unes dades que faciliten la interpretació dels resultats i comprensió de les 
idees, però amb algunes mancances. 
[3-5] Les dades o resultats que es presenten són insuficients per comprendre la interpretació que se’n fa, o bé 
són de poca qualitat. 
[0-2] No es presenten clarament dades o resultats del treball. 
 
M4. Discussió dels resultats (6%): 
[9-10] La discussió està molt treballada, integra la bibliografia adequada i fa una bona interpretació dels 
resultats. 
[6-8] La discussió s'ajusta raonablement bé als resultats presentats, el context del treball i la bibliografia 
existent. 
[3-5] Les dades o resultats es discuteixen poc, en un sentit equivocat o sense contextualitzar amb la 
bibliografia del tema. 
[0-2] Les dades o resultats que es presenten no s'interpreten. 
 
M5. Conclusions (6%): 
[9-10] Les conclusions són rellevants, s'ajusten als objectius plantejats i als resultats presentats, i estan ben 
argumentades. 
[6-8] Les conclusions són raonablement correctes, rellevants i ajustades als objectius i resultats, però poc 
elaborades, o bé presenten llacunes o petites incorreccions. 
[3-5] Les conclusions són poc rellevants en relació al treball, o bé no s’ajusten ni als objectius plantejats ni als 
resultats obtinguts. 
[0-2] El treball no conté unes conclusions veritables. 
 
M6. Claredat i correcció del text escrit (6%): 
[9-10] L'expressió és òptima, la redacció és sempre acurada i adequada per a la comprensió de les idees, i no 
es detecten errors ortogràfics ni gramaticals significatius en el text. 
[6-8] El redactat és correcte, i la correcció ortogràfica i gramatical és suficient per permetre una bona 
comprensió de les idees expressades en el text. 
[3-5] El text és difícil d'entendre o no expressa correctament les idees, o bé conté una quantitat important 
d'errors ortogràfics i/o gramaticals. 
[0-2] El redactat és incomprensible o les idees s'expressen de forma totalment incoherent o presenta una gran 
quantitat d’errors ortogràfics i gramaticals que el fan difícil de llegir. 


