
ORIENTACIONS sessió pòsters TFGs 
Graus d’Educació Infantil, Primària i DT Infantil-Primària  

Presentació

1. Cada estudiants penjarà el seu pòster cinc minuts abans de l’inici de la sessió als
panells que trobareu disponibles a l’ Espai 0.18S (Gimnàs FEPTS).

2. El pòster romandrà exposat durant les dues hores de durada de la sessió.
3. L’estudiant té 10 minuts (màxim 15) per exposar el seu pòster a la comissió formada

per un mínim de dos professors (un d’ells el tutor del TFG).

i. Feu-vos un esborrany sobre allò que direu oralment basant-vos en el contingut que
mostrareu visualment al pòster.

ii. Prepareu-vos el contingut i tingueu clares les idees principals de l’exposició. No es
tracta de memoritzar i recitar-ho tot.

iii. Comproveu que el temps que se us dóna s’ajusta a la presentació oral prevista.

4. Als professors de les comissions (veure annex d’aquest document) es pot incorporar
algun altre professor/professional extern relacionat amb el desenvolupament del
treball (amb el previ vist-i-plau del tutor).

5. La comissió disposa de 5 minuts per fer preguntes i demanar aclariments sobre el
treball presentat.

6. La comissió omplirà una rúbrica d’avaluació que facilitarà al tutor del TFG el Cap
d’Estudis.

7. Aquesta activitat pondera un 25% de la nota final del TFG.
8. L’exposició de diversos pòsters simultàniament es realitzarà en comissions paral·leles

seguint l’horari programat (annex d’aquest document).
9. L’equip de deganat farà un recull fotogràfic dels pòsters que serà disponible en pocs

dies al web de la FEPTS.

Disseny i impressió del pòster

1. NO hi ha cap disseny tancat per presentar el pòster. Trobareu molts exemples de
pòsters de TFG cercant a la xarxa.

2. Les eines habituals per dissenyar pòsters són Power Point, Word, etc.

3. A la copisteria de l’Edifici Polivalent - Campus Cap Pont ofereixen un preu ajustat per
aquesta activitat. Podeu imprimir en format  A1 (594x841) al cost de 7,5 euros.
Adreceu-vos-hi identificant-vos com a estudiants de l’assignatura TFG de la FEPTS
(tenen un llistat dels matriculats).



Criteris d’avaluació de la presentació
LLENGUATGE VERBAL 

Adequat Poc adequat Inadequat 
Presentació 
inicial 

S’ha presentat i ha fet una breu 
presentació del TFG. 

S’ha presentat, però no ha 
fet una breu presentació del 
TFG. 

No s’ha presentat o no ha fet 
una breu presentació del 
TFG. 

Adequació 
Ha mantingut el grau de formalitat 
al llarg del discurs i ha emprat 
expressions i vocabulari 
correctes. 

En algun moment perd la 
formalitat. 

El grau de formalitat no és 
prou adequat. Ha utilitzat 
mots crossa (doncs, si, eh, 
d’acord, etc.) o coixins 
fonètics (mmm, aaaa, etc.) 

Claredat 
El contingut de l’exposició ha 
estat molt clara i ha donat la 
rellevància que els corresponia 
als diferents apartats del treball. 

No ha destacat prou bé
algun dels apartats 
rellevants del TFG. 

No ha exposat prou clarament 
el contingut de l’exposició. 

Estructura 

Ha seleccionat i ordenat els 
continguts de la seva exposició.
Ha creat un eix vertebrador que 
uneix les diferents idees i 
garanteix la continuïtat del 
discurs. 

L’exposició ha estat força 
ordenada, però costava 
seguir-lo en algun moment 
perquè no es feien servir 
gaires connectors. 

Els mecanismes de cohesió 
no són els adequats. O no ha 
seleccionat i ordenat els 
continguts de l’exposició. 

Lèxic 
S’ha utilitzat un llenguatge just, 
igualitari i respectuós. I ha garantit 
unes estructures sintàctiques i un 
lèxic variat, ric i precís. 

El lèxic ha estat adequat, 
però no era variat ni ric. 

Les oracions i el vocabulari 
han estat massa senzills. Ha 
utilitzat mots multiús: cosa, 
realitzar. 

LLENGUATGE NO VERBAL 
Adequat Poc adequat Inadequat 

Gestualitat 
La postura i els moviments han 
estat naturals i han facilitat o 
complementat la comprensió de 
l’exposició oral. 

Els moviments s’han vist una 
mica forçats, però en general 
se n’ha sortit bé. 

La postura i els moviments 
han estat molt forçats. 

Mirada Ha mantingut i repartit el 
contacte visual. 

Ha mirat tota l’estona al mateix 
punt. Li costa aixecar la mirada. 

Veu 
El ritme ha estat variat, la 
pronúncia clara i el discurs 
dinàmic en relació al ritme, 
velocitat i entonació. 

Hi ha hagut algun problema en 
el ritme, la pronúncia, el ritme, 
la velocitat o l’entonació. 

El discurs és monòton. 

Gestió del 
temps 

La durada de la presentació ha 
estat adequada, controlant el 
temps pertinent dels diferents 
apartats del treball i preveient 
possibles interaccions. 

La durada ha estat força 
adequada, però en algun 
moment no ha controlat prou 
el temps. 

No ha planificat bé el temps i 
la durada de la presentació no
ha estat adequada, no ha 
pogut presentar totes les parts 
del TFG. 

PÒSTER 
Adequat Poc adequat Inadequat 

Estructura 
La informació està ben 
organitzada. Mostra clarament 
els elements fonamentals del 
TFG. 

El format i l’organització del 
material són poc clars. 

El format i l’organització 
del material són confusos. 
Manquen elements 
rellevants per la 
comprensió del TFG. 

Estil i format 
Els colors, la plantilla, i la mida 
del text són adequats. El 
format és original i creatiu. 

El format és força homogeni, 
però en algun moment no és 
prou adequat. 

El format no és adequat, 
no facilita la llegibilitat. 

Vocabulari 
Precís amb tecnicismes 
adequats a la situació 
comunicativa. 

Força adequat, però algunes 
paraules no són prou formals. Massa senzill o informal. 

Ortografia No hi ha errors ortogràfics. Es detecta algun error, però 
costa identificar-lo. 

Hi ha diversos errors que 
fan perdre la fiabilitat del 
treball 


