
Informe de cualificación do Traballo Fin de Grao: 

NOME 

APELIDOS 

Apartado Cualificación 

1. Resumo póster A4 (ata 10 puntos)

2. Dificultade do traballo (ata 30 puntos)

3. Calidade do documento/memoria (ata 15 puntos)

4. Claridade e contido da defensa pública do TFG (ata 30 puntos)

5. Resposta ás preguntas do tribunal (hasta 15 puntos)

Suma 

Criterios de valoración no reverso do formulario 

Observacións: 

Vigo, ......... de .................................. de 20….... 

Presidente/a Secretario/a Vogal 

MODELO DE CALIFICACIÓN DO 
TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) 

E.E. DE 
MINAS E 
ENERXÍA

GRAO EN ENXEÑARÍA DOS RECURSOS MINEIROS 
E ENERXÉTICOS 

GRAO EN ENXEÑARÍA DA ENERXÍA 



Criterios de valoración do Traballo Fin de Grao aprobados pola Comisión Permanente da ETSE de Minas: 

Cada membro do tribunal cualificará cada Traballo Fin de Grao (TFG) ca nota que resulte de sumar as 
puntuacións dos seguintes apartados: 

1. Resumo póster A4 (ata 10 puntos)
2. Dificultade do traballo (ata 30 puntos)
3. Calidade do documento/memoria (ata 15 puntos)
4. Claridade e contido da defensa pública do TFG (ata 30 puntos)
5. Resposta ás preguntas do tribunal (hasta 15 puntos)

Para a puntuación do apartado 2 os membros do tribunal terán en conta o informe dos directores/as do 
TFG. A nota final do TFG será a suma das notas dos tres membros do tribunal dividida entre 30. 

O TFG será cualificado como suspenso nos seguintes casos: 

• A nota media final do TFG é inferior a 5 puntos.
• A cualificación nalgún dos apartados puntuados polo tribunal é moi deficiente.
• TFG é unha copia total ou parcial doutro traballo.

O TFG será proposto para matrícula de honra si o acorda o tribunal por unanimidade e si cumpre os 
requisitos mínimos seguintes: 

• A nota final do TFG é igual ou superior a 9,0 puntos.
• Ao igual que no resto de materias, so se poderá conceder unha matrícula de honra por cada 20

persoas matriculadas
Os directores/as valorarán como “moi baixo”, “baixo”, “medio”, “alto” ou “moi alto” os seguintes aspectos 
do TFG: 

• Grao de dificultade do TFG
• Grao de esixencia de adquisición de novos coñecementos ou novas técnicas por parte do alumno/a

para a realización do TFG.
• Grao de autonomía do alumno/a na realización do TFG.
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