
Indicador Factors que es tindran en compte Nota (0-10) 
Objectius del treball 
12% 

• Exposició dels objectius del treball.
• Especificació de la forma en què s’abordarà la solució dels problemes que es plantegen.
• Especificació dels destinataris del treball.
• Grau d’assoliment dels objectius.

 N1 

Anàlisi dels 
antecedents i 
organització del treball 
12% 

• Anàlisi dels antecedents en les solucions i les tecnologies que es poden utilitzar en el treball. 
• Existència de components innovadores en les solucions proposades respecte els antecedents 

descrits.
• Planificació del treball i seguiment durant la seva execució.
• Estructura de la memòria.
• Idea del contingut i l’abast del treball que es dona en la introducció i les conclusions.

N2 

Metodologia 
16% 

• Estratègia establerta per elaborar i justificar les conclusions de les diferents parts del treball.
• Criteris per avaluar la bondat de les solucions aportades.
• Bibliografia i fonts d’informació i documentació.

N3 

Utilització del 
llenguatge escrit 
15% 

• Claredat i grau de comprensibilitat en la redacció de la memòria.
• Precisió i adequació formal del llenguatge escrit utilitzat.
• Correcció ortogràfica i sintàctica del text.

N4 

Recursos d’informació, 
plànols i figures  
15% 

• Utilització  dels criteris gràfics per a la confecció de figures.
• Especificacions tècniques necessàries en els plànols.
• Especificació de la procedència de les figures o plànols no originals.
• Adequació dels diferents recursos gràfics.
• Adequació de les notes a peu de figura i a peu de pàgina.
• Adequació de la utilització de notes aclaridores i apèndixs per complementar la informació.

N5 

Utilització del 
llenguatge oral 
15% 

• Adequació del llenguatge tècnic utilitzat.
• Claredat i precisió en el llenguatge.
• Riquesa del vocabulari.
• Seguretat en l’exposició del treball.

N6 

Presentació 
15% 

• Qualitat del disseny i comprensibilitat del text en els elements utilitzats en la presentació 
(diapositives, cartells, plànols, ...). 

• Imatges i efectes per realçar la presentació en els elements utilitzats (diapositives, cartells,
plànols, ...).

• Informació continguda en els elements utilitzats en la presentació (diapositives, cartells,
plànols, ...).

• Organització de la presentació amb objectius, desenvolupament i conclusions.

N7 

Nota final: N=(N1+ N2)×0.12+N3×0.16+( N4+N5+N6+N7) ×0.15 


