RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL TFM DEL MÀSTER DE L'ADVOCACIA
Nom i cognoms de l'estudiant:
EXCEL·LENT
(9 - 10)

Planteja el TFM de manera òptima tenint en
compte totes les dimensions del cas.
CONTINGUT DEL Selecciona adequadament totes les fonts
normatives, jurisdiccionals i doctrinals i les
TFM (50%)

desenvolupa amb profunditat.
Presenta unes conclusions pròpies amb
arguments sòlids i coherents amb la posició
de part que defensa.

NOTABLE
(7 - 8,9)

SUSPÈS
(0 - 4,9)

Planteja el TFM i les dimensions del cas de
manera adequada.

Planteja el TFM i les dimensions essencials del No planteja el TFM de manera adequada, ni
cas.
contempla les principals dimensions del cas.

Selecciona i exposa totes les fonts
normatives, jurisdiccionals i doctrinals amb
correcció.

Selecciona de forma incompleta les fonts
normatives, jurisdiccionals i doctrinals.

Selecciona de forma incorrecta les fonts
normatives, jurisdiccionals i doctrinals.

Presenta unes conclusions coherents amb la
posició de part que defensa.

Presenta unes conclusions no plenament
coherents o incompletes.

Presenta unes conclusions no coherents i
merament descriptives.

Presenta un treball amb una estructura
millorable amb els elements bàsics d'un
dictamen.

Presenta un treball mal estructurat que no
contempla tots els elements propis d'un
dicatmen.

Presenta un treball perfectament estructurat Presenta un treball amb una estructura
introduint tots els elements propis d'un
adequada amb els elements essencials d'un
dictamen.
dictamen.
Mostra un domini excel·lent del llenguatge
jurídic tant en la terminologia com en la
ASPECTES
FORMALS (10%) redacció.

APROVAT
(5- 6,9)

Utilitza adequadament la terminologia
jurídica pròpia de la disciplina.

Redacta de forma millorable i no sempre fa un Redacta de forma poc correcta i no fa un ús
ús adequat del llenguatge jurídic.
adequat del llenguatge jurídic.

Presenta unes fonts no sempre actualitzades i
Cita fonts actualitzades, variades i adequades
Presenta unes fonts incompletes, gens
Presenta unes fonts completes, i actualitzades adequades als arguments, o mostra les fonts
a cada argument presentant seguint els
actualitzades o formalment mal presentades
seguint els criteris propis de la disciplina.
amb alguns defectes de forma respecte als
criteris propis de la disciplina.
respecte als criteris propis de la disciplina
criteris propis de la disciplina.
Expressa de forma molt clara i raonada les
Expressa de forma desordenada i poc
Expressa de forma clara i ordenada les idees, Expressa les principals idees i s'ajusta al temps
idees seleccionant les més rellevants i fent un
coherent les idees o no s'ajusta al temps
fent un bon ús del temps disponible.
disponible.
bon ús del temps disponible.
disponible.
Demostra un bon domini de la comunicació
DEFENSA ORAL oral (llenguatge corporal, volum de veu,
DEL TREBALL contacte visual...)

Demostra control de la comunicació oral
(llenguatge corporal, volum de veu, contacte
visual...)

Demostra poc control de la comunicació oral Demostra no tenir domini de la comunicació
(llenguatge corporal, volum de veu, contacte oral (llenguatge corporal, volum de veu,
visual...)
contacte visual...)

(30%)

Demostra capacitat de reacció davant les
qüestions plantejades pel tribunal i les respon
Respon de forma adequada i correcta les
de manera segura, correcta, i adequada,
preguntes formulades pel tribunal.
aportant informació addicional a la
presentada en el dictamen.
QUALIFICACIÓ
TUTOR (10%)

Respon de forma incompleta i poc segura les
preguntes formulades pel tribunal.

No respon a les preguntes formulades pel
tribunal o les respostes són incorrectes.

Nota

Observacions

Nom i signatura membres del tribunal

Lloc i data:

