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CURSO:

/

Datos do estudante:
Nome e apelidos:
Título do Traballo Fin de Grao:
Datos do membro do tribunal:
Nome e apelidos:
Avaliación da presentación e defensa do Traballo Fin de Grao:

MEMORIA (50%)
(Neste apartado avaliaranse, entre outros, a orde e claridade na exposición dos obxectivos propostos,
da metodoloxía empregada e dos resultados obtidos, a adecuación entre o traballo realizado e os
obxectivos propostos e a coherencia entre a análise de resultados e as conclusións obtidas. Tamén
avaliaranse aspectos formais como a adecuada organización dos apartados da memoria, a calidade da
redacción e a ortografía e o emprego axeitado da bibliografía ao longo da memoria. Valorarase, de
selo caso, o emprego do inglés na realización da memoria)

EXPOSICION E DEFENSA (50%)
(Neste apartado avaliarase, entre outros, o orden e a claridade da exposición oral, a coherencia da
presentación oral coa memoria escrita e o axuste ao tempo dispoñible, a capacidade para responder
de forma clara e precisa as cuestións plantexadas polo tribunal sobre o tema de traballo, o emprego
rigoroso da linguaxe científica, a madurez das respostas e a capacidade para establecer relaciones
entre contidos de distintos ámbitos da química. Valorarase, de selo caso, o emprego do inglés na
exposición e defensa do traballo)

CUALIFICACION GLOBAL DA PRESENTACION E DEFENSA
A Comisión do TFG elaborou unha Guía para a Avaliación dos Traballos Fin de Grao na que se indican os
principais aspectos a avaliar por parte dos titores e dos membros dos tribunais de avaliación.
Cada membro do tribunal de avaliación debe cubrir un documento de avaliación.
A cualificación de cada apartado debe ser entre 0 e 10 puntos, expresada cun decimal.
A cualificación global obterase como media ponderada das cualificacións dos apartados segundo
as porcentaxes indicadas na táboa.

Vigo, …… de ………………………… de …………
Sinatura do membro do tribunal

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE AVALIACION DO TRABALLO FIN DE GRAO

Observacións ou aclaracións adicionais:

