Seguiment del TFE
Guia d'avaluació del tribunal del treball fi de Màster (Fita 3b)
Nota aclaratòria
S'assignarà a cada indicador un valor entre el 0 (l'estudiant no ha assolit el nivell mínim indispensable) i 3
(màxim nivell d'assoliment), que expressarà el grau d'assoliment de l'indicador, tal com
mostra;
∙
∙
∙
∙

0: no es compleix l'indicador (suspens)
1: L'indicador es compleix amb el nivell mínim exigible (aprovat)
2: L'indicador es compleix amb el nivell desitjable (notable)
3: L'indicador es compleix amb nivell d'excel∙lència (excel∙lent)

G4‐3 Comunicació eficaç oral i escrita
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Explicar idees y conceptes de manera entenedora
En exposicions orals: mostrar empatia amb l'audiència; mirar l'audiència; utilitzar
el
to de veu i volum adients...
Lligar bé els conceptes del discurs
Documentar els TFE de manera adient
G1‐3 Innovació i caràcter emprenedor
Iniciativa, aportació personal i contribució d'altres persones / professors /
professionals / empreses, en l'àmbit del desenvolupament del TFE
G8‐3 Capacitat per identeificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria civil
Aplicar coneixements a la pràctica
Traduir l'anàlisi / alternatives de la situació en decisions o accions concretes,
descomposant el problema general en problemes més senzills i realitzables
Seleccionar els criteris que permetran avaluar la validesa de la solució
Anàlisi i síntesi
Sintetitzar la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global
i estructurada del tema del TFE
Avaluar els resultats del projecte comparant‐los amb resultats semblants
provinents de fonts externes

Habilitat per a establir objectius i presa de decisions en funció del problema en
estudi
Exposar les diferents alternatives posant en relleu la seva importància en relació
al
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problema a resoldre i el risc que comporten en relació a l'execució del projecte
G9‐3 Capacitat per concebir, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit
de l'enginyeria civil
Concebre, dissenyar, avaluar i implementar
Aplicar correctament les eines escollides
Donar, establir o argumentar una sèrie de conclusions a l'estudi, treball o projecte
plantejat

TFG
Coneixement del camp del TF
Originalitat del TFE
Demostrar comprensió i assimilació dels coneixements estudiats
Defensar i transmetre idees dins del camp d'estudi

Observacions

Signatura:

