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Grella de avaliación do TFG –TRIBUNALTribunal de Educación Infantil e Educación Primaria: q 1
Tribunal de CCAFD: q 1 q 2 q 3 q 4
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Presidente/a:
Vogal:
Secretario/a:
NOME E APELIDOS DO ALUMNA/O___________________________________________

VALORACIÓN DO TFG PRESENTADO. Cada apartado valorarase de 0 a 0.8 puntos

0 – 0.8

INTRODUCIÓN E FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Abórdase o marco teórico e estado da cuestión? A bibliografía utilizada é adecuada? É recente?
Defínense as hipóteses, preguntas e/ou os obxectivos de investigación/innovación?
MÉTODO
Indícase e arguméntase a metodoloxía de investigación/innovación empregada?. Concrétase e xustifícase
a técnica/instrumento de recolleita de datos utilizada?. Especifícase e xustifícase o procedemento de
análise de datos utilizado?
RESULTADOS
Os resultados descríbense adecuadamente e son coherentes cas finalidades pretendidas? As táboas,
figuras e/ou ilustracións incluídas son apropiadas?. Cítanse no texto, inclúen títulos e, de ser necesario,
pés explicativos?
DISCUSIÓN E CONCLUSIONS
Existe coherencia na discusión e conclusións? A discusión e conclusións responden as hipóteses, preguntas
e/ou aos obxectivos e resultados do estudo?. As conclusións son de interese para o tópico obxecto de
estudo? Recolle propostas de mellora, limitacións…?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS e FORMATO E ESTILO
O número de referencias incluídas é adecuado á extensión do TFG?, As citas e a referencias preséntanse
de acordo con algunha norma ou, a lo menos, baixo algún criterio uniforme? Referéncianse todas as citas
do texto existindo correspondencia coas utilizadas?
Axústase a extensión e formato á normativa? O contido está ben organizado, os seus apartados e
subapartados son coherentes e facilitan o seu seguimento? O texto está escrito de forma comprensible? O
texto non presenta erros de gramática, ortografía ou puntuación?

VALORACIÓN GLOBAL A (Ata 4 puntos)
VALORACIÓN DA EXPOSICIÓN E DEFENSA. Cada apartado valorarase de 0 a 2 puntos
EXPOSICIÓN
Expúxose o traballo de forma clara e ordenada axustándose ao tempo establecido. Utiliza unha linguaxe
científico-técnica apropiada, tanto na presentación como na defensa.
MATERIAIS
O material empregado para a exposición é claro e está ben presentado?
QUENDA DE PREGUNTAS
Contesta axeitadamente ás cuestións formuladas polo tribunal?

VALORACIÓN GLOBAL B (Ata 6 puntos)
CUALIFICACIÓN DO TRIBUNAL (ata 10 puntos): global A + global B
(0-10 puntos –pondera ó 70%-. Admítese un decimal)

Observacións:

En Pontevedra, a ______ de _________ de ____________
Asdo. Presidente/a

Asdo. Vogal

Asdo. Secretario/a

0–2
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