
AVALUACIÓ DEL TFG

Grau en Matemàtiques, FME- UPC

El Marc normatiu per a la realització de treballs fi de grau i treballs fi de màster
defineix el TFG com “un treball tutoritzat sobre un tema científic o tecnològic
relacionat amb l’àmbit de la titulació''. En el grau en Matemàtiques FME-UPC el
TFG és de 15 crèdits ECTS.

La qualificació del treball es realitzarà tenint en compte els següents aspectes:

Memòria escrita:

 Claredat  i  rigor  en  la  presentació  dels  conceptes  i  resultats
matemàtics, i/o de les seves aplicacions.

 Estructuració  i  ordenació  de  la  memòria  (índex,  introducció,
objectius, desenvolupament, conclusions, bibliografia, apèndix,...).

 Capacitat de síntesi (la memòria s'ajusta a l'extensió recomanada)
 Redacció i coherència.

Presentació oral:

 Claredat de l'exposició.
 Control del temps.
 Completitud i ordenació.
 Resposta a les preguntes del tribunal.

Valoració global del treball:

 Continguts matemàtics presentats i/o aplicacions desenvolupades,
dificultat i nivell del tema.

 Coneixement del tema.
 Objectius assolits respecte dels proposats. 
 Aplicació i síntesi dels coneixements adquirits durant els estudis

del Grau. 
 Aspectes mediambientals del treball, si escau.



Informe escrit i/o oral del director o directora (si n’hi hagués):

 Valoració de la dedicació del estudiant.
 Valoració del nivell de comprensió del tema i dels coneixements

assolits.
 Valoració de la dificultat i del nivell del tema.
 Altres consideracions.

Indicacions:

 La deliberació del tribunal  es realitzarà un cop s'hagin defensat
tots els treballs que té assignats aquell tribunal. 

 Calculeu la nota final sobre 10 i, en cas que no hi hagi unanimitat,
feu la mitjana de las qualificacions atorgades pels membres del
tribunal. En la mesura del possible, arrodoniu la nota a mig punt. 

 Si  el  treball  rep  la  qualificació  10  es  pot  proposar  la  menció
Matrícula d'honor (MH), tot i que no és obligatori. Si és el cas, cal
incloure  a  l'acta  una  breu  justificació  de  la  proposta.  (Les  MH
definitives s'atorguen entre els treballs que han rebut la proposta,
un  cop  s'han  defensat  tots  els  treballs  de  la  convocatòria
corresponent.) 

Nota:

Utilitzeu  el  vostre  bon  criteri  per  matisar,  completar  o  modificar
qualsevol aspecte que considereu rellevant. 


