AVALUACIÓ DEL

TFG
als graus de la Facultat de Biociències
Biologia

Noel Xamena

Biologia ambiental

Anselm Rodrigo

Bioquímica

Maria Plana

Biotecnologia

Victòria Nogués

Ciències biomèdiques Vicente Martínez
Genètica

Jordi Surrallès

Microbiologia

Montserrat Llagostera

TFG
Treball autònom, individual i tutoritzat
No implica treball pràctic dins de grups de recerca

TFG
Treball autònom, individual i tutoritzat
No implica treball pràctic dins de grups de recerca

TFG
Treball autònom, individual i tutoritzat
No implica treball pràctic dins de grups de recerca

Tipologies
Proposta de
projecte de
Recerca

Revisió
bibliogràfica

Divulgació

Projecte
industrial

Projecte de
caràcter tècnicètic-legal

Projecte lliure

Tipologies
Proposta de
projecte de
Recerca

Revisió
bibliogràfica

Divulgació

Projecte
industrial

Projecte de
caràcter tècnicètic-legal

MODALITAT DE
DEFENSA
Poster

Sessions de pòsters públiques
Dates concretes per cada grau

MODALITAT DE
DEFENSA
Poster
A banda del pòster, i
depenent de les tipologies,
caldrà elaborar altres
materials com una memòria
escrita, l’anomenat portafoli
de l’estudiant o altres

MODALITAT DE
DEFENSA
Poster
Selecció de treballs igual per a les
matrícules d'honor
Presentació i defensa oral i
pública del treball

Agents que intervenen en l’avaluació
Responsable
de
l'assignatura

Professor tutor
de l’alumne

40%

Comissió
d'avaluació del
TFG

60%

Professor Tutor

Responsable
de
l'assignatura

Professor tutor
de l’alumne

Comissió
d'avaluació del
TFG

40%

60%

Calendari de tutories amb la finalitat d’orientar
l’estudiant (El TFG és un treball autònom)
Seguiment en cada tutoria del treball de
l’estudiant a través del portafoli i de les rúbriques
Avaluar la memòria final i altres materials que,
eventualment, hagi de presentar l’alumne

Rúbrica per a l'Informe final

Comissió d’avaluació

Responsable
de
l'assignatura

Professor tutor
de l’alumne

40%

Comissió
d'avaluació del
TFG

60%

Cada Grau té una Comissió específica, formada
per 3 professors del Grau, anomenada pel
Degà
A ser possible no pot formar part de la
Comissió cap tutor dels estudiants que
presenten aquell any el TFG

Rúbrica per a la defensa pública del TFG

Responsable del TFG

Responsable
de
l'assignatura

Professor tutor
de l’alumne

40%

Comissió
d'avaluació del
TFG

60%

Calcula la nota final ponderada a partir de les avaluacions lliurades
per la Comissió d'Avaluació i el tutor acadèmic
Selecciona un nombre de treballs igual al doble del nombre màxim
de matrícules d'honor atorgables entre els que hagin assolit les
millors qualificacions
Convoca als estudiants seleccionats a fer una presentació i defensa
oral i pública del treball en una data determinada davant la
Comissió d'Avaluació.

Accions d’avaluació
Fase

Data

Acció d’avaluació

Documents
estudiant

Documents
tutor/Comissió
avaluació

Prèvia

Setembre

(Elecció tema
/assignació de
tutor)

Inici

Octubre

Trobada general
amb el tutor

Reunió de tutoria
inicial

Durant el primer
trimestre

Informe inicial

Portafoli

Taula de rúbriques

Reunió de tutoria
intermèdia

Febrer-març

Informe de progres

Portafoli

Taula de rúbriques

Reunió de tutoria
final

Finals d’abril

Informe final

Portafoli

Taula de rúbriques

Memòria / material
elaborat final

Maig-juny

Dipòsit del material
elaborat

Còpia, al menys en
format digital, de
tot el material
elaborat

Taula de rúbriques

Defensa pública del
treball

Juny

Presentació i debat
públic

Pòster
Còpia de la resta de
material elaborat

Taula de rúbriques

Accions d’avaluació
Fase

Data

Acció d’avaluació

Documents
estudiant

Documents
tutor/Comissió
avaluació

Prèvia

Setembre

(Elecció tema
/assignació de
tutor)

Inici

Octubre

Trobada general
amb el tutor

Reunió de tutoria
inicial

Durant el primer
trimestre

Informe inicial

Portafoli

Taula de rúbriques

Reunió de tutoria
intermèdia

Febrer-març

Informe de progres

Portafoli

Taula de rúbriques

Reunió de tutoria
final

Finals d’abril

Informe final

Portafoli

Taula de rúbriques

Memòria / material
elaborat final

Maig-juny

Dipòsit del material
elaborat

Còpia, al menys en
format digital, de
tot el material
elaborat

Taula de rúbriques

Defensa pública del
treball

Juny

Presentació i debat
públic

Pòster
Còpia de la resta de
material elaborat

Taula de rúbriques

Rúbrica per al seguiment inicial

Rúbrica per a l'Informe de progrés

Rúbrica per a la memòria/material dipositat
final del TFG

Rúbrica per a la memòria/material dipositat
final del TFG (cont.)

Full de qualificacions del Treball Fi de Grau

