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(Document aprovat per la Comissió Permanent de 5 de juliol de 2012, i per la Junta de Centre de 12 de juliol de 2012) 

 

 

 
 
ANNEX 4.- INFORME DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL DEL TFG  
 
 
ESTUDIANT/A: __________________________________Núm. Identificatiu___________ 
GRAU EN: _______________________________________________________________ 
DIRECTOR/A DEL TFG: ___________________________________________________ 
 
 

AVALUACIÓ QUÈ ES VALORA PUNTUACIÓ 
DOCUMENTACIÓ 
I CONTINGUT 

Contingut i documentació en general. 
Originalitat, dificultat, iniciativa, aspectes 
innovadors, contingut pràctic, dedicació ... 
 

(0 a 10 punts) 

DEFENSA Valoració de l’exposició, aclariment de 
dubtes ... (0 a 10 punts) 

VALORACIÓ 
FINAL  

  

 
AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES del 
TFG+  (si no estan assolides) A B C D No 

s’escau 
1.- Emprenedoria i innovació      
2.- Sostenibilitat i compromís social      
3.- Tercera Llengua       
4.- Comunicació eficaç oral i escrita      
5.- Ús solvent dels recursos d'informació      
6.- Aprenentatge autònom      
7.- Treball en equip      

 
Observacions:  
 
Reunit el Tribunal d’avaluació del Treball Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa, 
             

              PRESIDENT/A                         SECRETARI/A                             VOCAL 
 
 

Signatura         Signatura              Signatura 
 

ha acordat concedir a: 
 
En/Na __________________________________________________________________ 
 
la QUALIFICACIÓ de: __________________________________ 
   
Manresa, ____ de ____________________ de 20___          El/La President/a del Tribunal 
 
 
+ S’avaluarà el nivell 3 de les competències sol·licitades en l’Annex 1. 

NORMATIVA DEL TFG DE 
L’EPSEM 
Emplenar pels membres del tribunal 
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