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Característiques generals del TFG 
 
El Treball Final de Grau (TFG) és un projecte i treball individual indispensable per 
poder obtenir la titulació superior i que permet identificar les competències 
adquirides al final del grau. La finalitat del TFG és que l’alumnat sigui capaç d’integrar 
la informació rebuda al llarg de la titulació. 
 
Consta de dos blocs: 

1. Treball d’investigació i defensa del mateix. 
2. Concert final de grau integrat a l'últim semestre de l’assignatura d’instrument. 

 
El Coordinador del TFG és el tutor principal del treball d’investigació. 
El tutor del projecte del concert final és el professor d’instrument. 
El tutor té com a missió orientar, dinamitzar i facilitar el procés d’elaboració del 
projecte, ja sigui la investigació i defensa com el concert final. Donat però, que la 
investigació i la pràctica del TFG poden fer referència a temes molt especialitzats, 
l'alumnat té la possibilitat de cercar un cotutor en la plantilla del professorat que 
domini el tema per tal d’assessorar en la concreció de l’estudi a realitzar. Si així és el 
cas, l’estudiant haurà d’avisar al Coordinador del TFG i a Secretaria.  
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Competències a desenvolupar 
 
Transversals de la titulació 

• Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 

• Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  

• Realitzar autocrítica pròpia tant a nivell professional com interpersonal. 

• Desenvolupar de manera raonada i crítica idees i arguments. 

• Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en 
l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i encaminada a la diversitat. 

• Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics 
i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els camins 
adequats de formació continuada.  

 

Generals de la titulació 

● Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li 
presentin en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.  

● Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals 
diversos. 

 

Específiques de la titulació - Interpretació 

● Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat, tractant de manera 
adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística. 

●  Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
●  Demostrar capacitat per interactuar musicalment en tot tipus de projectes 

musicals participatius, des del duo fins els grans conjunts. 
● Expressar-se musicalment amb el seu Instrument/Veu de manera fonamentada 

en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en 
les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques. 

●  Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb 
rigor. 

●  Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la 
interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió 
de l’obra musical. 

●  Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical. 
●  Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de 

lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu. 
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●  Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres 

conjunts, dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant 
flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup. 

●  Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat 
professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 

 

 

Específiques de la titulació - Sonologia 

• Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública 
de la música, i utilitzar els recursos tècnics que permeten la producció i 
l’organització sonora, així com les diferents aproximacions, aplicacions i 
funcionalitats que fonamenten la creació musical. 

• Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que poden complimentar i 
potenciar les activitats d’altres professionals de la música així com d’altres arts 
amb les que interactuï. 

 

 

Objectius d'aprenentatge 

 

• Analitzar una temàtica musical concreta. 
• Dissenyar, crear i produir una actuació musical. 
• Gestionar un projecte real. 
• Utilitzar de manera eficaç els coneixements adquirits en el grau. 
• Mostrar una competència global referida a l'anàlisi i investigació dins de l'àmbit 

professional de la música. 
• Desenvolupar aptituds sobre les diferents indústries musicals: editorial, 

fonogràfica i directe. 
• Assumir adequadament les diferents tasques dins el desenvolupament 

professional d'un músic.  
• Mostrar actitud de compromís i responsabilitat en l'elaboració del TFG i del 

Concert final. 
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Seguiment 
 
L’alumnat disposa de dos cursos per realitzar el seu treball en el termini previst amb 
caràcter general. En cas que sobrepassi aquest període haurà d’abonar l’ús de les 
tutories segons les taxes especificades al capítol "Preus dels serveis acadèmics" de la 
Guia de l’estudiant. Es recomana als estudiants que a partir de 3r hagin sol·licitat 
cursar els estudis a temps parcial, que no es matriculin de Metodologia per no iniciar 
el termini previst amb caràcter general. 
 
La matèria anomenada TFG consta de dues assignatures: Metodologia, impartida a 
3r curs i el propi TFG. A Metodologia es donen guies d’estils i tipologies 
d’investigació per poder abordar amb garanties el treball final. 

 
 
Activitats de seguiment 
 
Individuals: Es tracta de les sessions que el tutor programa individualment i les 
sessions dedicades a la classe d’instrument. Són el seguiment  i els feedbacks 
necessaris per l'elaboració del TFG.  En el cas del projecte escrit poden ser presencials 
i no presencials. 
Grupals: Activitats tractades pel tutor a l’assignatura de Metodologia. 
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Avaluació 
 
L’avaluació del TFG és una avaluació continuada. 
Tant la part escrita com el concert final de grau passen per una sèrie de fases amb 
una ponderació concreta per a l'avaluació final del TFG i una autoavaluació per a cada 
projecte. La rúbrica de l’autoavaluació està inclosa a l'annex 1 d’aquest document. 
 
 
Bloc del treball escrit d’investigació: 60% 
 
 

FASES ACCIONS EVIDÈNCIES 

FASE 1. Disseny del 
projecte (10%) 

1.1 Disseny del projecte 
1.2 Disseny del pla de 
treball 

Projecte i pla de treball 

FASE 2. Participació i 
seguiment del 
desenvolupament del 
TFG (35%) 

2.1 Participació i 
seguiment del TFG 

Acompliment del 
calendari i presentació de 
les evidències sol·licitades 
pel tutor 

FASE 3. Finalització del 
TFG (40%) 

3.1 Finalització del TFG 
escrit 

Lliurament del TFG 

FASE 4. Defensa del TFG 
(10%) 

4.1 Defensa oral davant 
tribunal 

Defensa del treball 

FASE 5. Autoavaluació 
(5%) 

5.1 Autoavaluació L’autoavaluació es 
presenta conjuntament 
amb el  treball escrit 
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Bloc del concert: 40% 
 
 

FASES ACCIONS EVIDÈNCIES 

FASE 1. Disseny del 
projecte (10%) 

1.1 Disseny del projecte 
1.2 Disseny del pla de 
treball 

Projecte i pla de treball 

FASE 2. Seguiment del 
desenvolupament de les 
assignatures d'instrument 
i banda de tota la titulació 
(35%) 

2.1  Procés de Participació 
i seguiment de l'alumne en 
banda i instrument 

Resultat de les proves de 
banda i instrument i la 
participació, compromís i 
responsabilitat  de 
l’alumne en les classes i  
activitats del centre 

FASE 3. Finalització del 
projecte i del pla de 
treball (10%) 

3.1 Finalització del 
projecte i el pla 
d’actuacions: 
comunicació, formació de 
la banda, repertori, 
disseny de la posada en 
escena 

Lliurament del pla 
d’actuacions i disseny del 
concert 

FASE 4. Concert final de 
grau (40%) 

4.1 Actuació i concert 
davant  públic amb 
tribunal 

Concert final de grau 

FASE 5. Autoavaluació 
(5%) 

5.1 Autoavaluació L’autoavaluació es 
presenta conjuntament 
amb el pla d’actuacions i 
disseny del concert 
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Criteris formals 
 

1. Portada (títol i subtítol si cal, autoria, temàtica, tutor/a, curs acadèmic i crèdits). 

2. Dedicatòria (opcional). 

3. Agraïments (opcional). 

4. Resum/Abstract. 

5. Introducció. 

6. Índex detallat i paginat. 

7. Qüestions prèvies: justificació, objectius i hipòtesi. 

8. Antecedents documentals. 

9. Metodologia. 

10. Investigació. 

11. Resultats obtinguts o esperats i conclusions generals (implicacions dels resultats 

pel fenomen abordat, expectatives, projeccions, recomanacions, propostes, línies de 

futur, etc.). 

12. Fonts documentals. 

13. Annexos (opcionals). 
 
Orientacions formals 
 

• Extensió: de 40 a 60 pàgines de contingut (després de l’índex). 
• Lletra: 

o Calibri (mida 11) 
o Arial (mida 11) 
o Lucida Sans Unicode (mida 10) 
o Times New Roman (mida 12) 
o Georgia (mida 11) 

 

• Interlínia: 1,5. 
• Resum del treball d'unes 300 paraules i 5 paraules clau com a màxim (inclòs 

dintre del treball escrit). 
• Bibliografia citada segons les normes APA 7a edició (Annex 2) (pàg. 17 

d’aquest document). 

Aconsellem que s’utilitzin diferents estils, cos o tipus de lletra, per diferenciar els 
diversos nivells de títols (capítols i subcapítols) del text general. A banda dels estils, 
per establir les jerarquies entre els diferents epígrafs, recomanem utilitzar també 
números aràbics subdividits per punts (1, 1.1, 1.1.1, etc.). En el text, suggerim utilitzar 
la distància de 6 punts entre paràgrafs.  
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En referència als marges, proposem deixar els que els processadors de text solen tenir 
per defecte (2,5 cm per als marges superior i inferior, i 3 cm per als laterals). Es 
recomana utilitzar capçaleres i peu de pàgina. Les capçaleres són útils per indicar 
capítols, als peus de pàgina s’aconsella que hi consti el número de pàgina, ja que tots 
els fulls, excepte portada, resum i sumari, han d’estar numerats amb un número 
aràbic.  

Les figures i taules han d’estar numerades i acompanyades d’una llegenda explicativa 
del seu contingut així com també de l’origen o font d’on s’ha extret la informació.  

Pel que fa a la redacció interna de les parts, tipus de llenguatge, usos de majúscules 
i minúscules, puntuació, estils de lletres (rodona, cursiva, etc.), citacions..., 
recomanem consultar el Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos, especialment 
el capítol XIII (edició del 2000). Al final d’aquest document es troba un enllaç amb 
fragments d’aquest manual.  

El disseny de la portada del TFT escrit és comú per a tots els treballs i serà Secretaria 
qui l’enviï a l'alumne per que realitzi la impressió.  

Citacions i notes a peu de pàgina 

Utilitzem les citacions dins un text per indicar l’autoria de la informació en la qual es 
basen les argumentacions aportades. Per indicar la font d’on s’ha extret la citació, es 
pot utilitzar o bé el sistema de crida, que remet a una nota a peu de pàgina; o bé el 
sistema autor-data, indicant entre parèntesis l’autor, l’any de l’obra que citem i la 
pàgina (ex.: Lasarte, 2004: 60), dins el mateix cos del text, sense notes a peu de 
pàgina.  

En el cas de citacions no superiors a les cinc línies es poden introduir dins el paràgraf, 
entre cometes. Les cites de més de cinc línies es poden presentar sagnades per les 
dues bandes i amb lletra més petita o amb a un sol espai entre línies. Les omissions 
de frases del text original s’indiquen amb tres punts suspensius entre claudàtors: [...]. 
Recomanem posar les notes a peu de la pàgina i no a final de capítol.  

Es recomana la citació en la llengua original de procedència, o bé en la llengua amb 
què s’ha llegit la font. Si es considera convenient, pot traduir-se la citació en una nota 
al peu, indicant-ne l’autoria entre claudàtors, com per exemple [traducció de l’autor].  
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Cronologia 
 
La presentació del TFG requereix un protocol establert. Un cop obtingut el vistiplau 
per part del tutor comença el procés de la defensa, seguint aquest ordre cronològic: 

 

1. L’estudiant enviarà a Secretaria un correu electrònic amb aquests 4 documents 
en PDF: 

(1) El seu TFG. 
(2) Autoavaluació del projecte escrit (pàg. 13, 14 i 15 d’aquest document). 
(3) Autoavaluació del projecte concert (pàg. 16 i 17 d’aquest document). 
(4) Memòria del concert, amb: 

(a) Disseny i descripció artística del projecte. 
(b) Breu descripció dels integrants de la banda. 
(c) Rider tècnic. 

 

2. Secretaria enviarà les cobertes a l’estudiant amb les mides correctes per poder 
portar el TFG a la impremta. 

 

3. Un cop enviades les cobertes, l’estudiant disposarà de dues setmanes per 
presentar a Secretaria 2 exemplars del TFG definitiu en suport paper, 
degudament enquadernats i amb les cobertes impreses a color.  

 

4. L’equip directiu designa data i tribunal per a la defensa del treball 
d’investigació. 

 

5. L’equip directiu designa data i tribunal pel concert final de grau. 
 
 

� La data de la defensa del treball d’investigació i el concert final de grau poden 
no coincidir. 

 
Hi ha dues possibles convocatòries al llarg de l’any per la defensa i el concert: 
 

● Febrer: el tutor ha de donar el vistiplau abans del 15 de gener. 

● Juny: el tutor ha de donar el vistiplau abans del 31 de maig.	  



Normativa del TFG 
 
 

12 
 

 
Montfar 16-18, 08004 Barcelona 

www.jamsession.cat 
codi de centre: 08074367 

 
Normativa per les presentacions 
 

Projecte escrit 

• Tant el TFG com la seva defensa es poden presentar en català o castellà. En cas 
de presentar-se en qualsevol altra llengua de la UE, l’estudiant haurà de 
sol·licitar-ho abans de l’elaboració del TFG. 

• La defensa del treball escrit del TFG tindrà una durada aproximada d'uns 
quaranta minuts i serà pública. Un cop finalitzada la defensa hi haurà un torn 
de preguntes, opinions, crítiques o suggeriments dels membres del tribunal, 
amb opció de resposta o comentari per part de l'estudiant. 

 

� Si l’estudiant vol realitzar la seva defensa amb suport audiovisual, ho haurà de fer 
a través d’una eina de presentació online (Presentacions de Google, Prezi, etc.).�
El dia de la defensa del treball d’investigació, l’estudiant disposarà d'un Imac del 
centre amb teclat i ratolí, connexió a Internet, altaveus i un projector. 

 
Concert 

• Els concerts es faran per defecte a l’Auditori del centre. Excepcionalment, amb 
un acord entre direcció i l’alumne, es podria realitzar en una altra ubicació, sent 
l’alumne el responsable del muntatge i les despeses que es puguin derivar. 

• El concert final tindrà una durada aproximada d’uns quaranta minuts i serà 
públic. 

 

� El concert final s’haurà de portar a terme amb el rider habitual que n’hi ha a 
l’Auditori. Tots els instruments i complements que no estiguin a L’Auditori els hauran 
de portar els membres de la banda. 

� La defensa i el concert podran ser enregistrats i quedaran com a evidències internes 
del centre. 
 

� No és obligatori que la temàtica de la investigació i el concert coincideixin. 
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ANNEX 1 

 

Models d’Autoavaluació (Rúbrica) 

 

Autoavaluació del projecte escrit 

 

Nom de l’alumne  

Curs  

 

 0-4 5-6 7-8 9-10 Puntuació 

Tutories 

No he assistit a cap 
tutoria individual, 
malgrat els 
requeriments del 
tutor. 

He assistit a la 
majoria de 
tutories 
individuals que 
ha marcat el 
tutor i quan no 
hi he assistit he 
justificat la falta 
d’assistència. 

He assistit a totes 
les tutories 
individuals que ha 
marcat el tutor. 

He assistit a totes les 
tutories individuals 
que ha marcat el/la 
tutor/a i l’he 
mantingut sempre 
informat del progrés 
del meu treball. 

 

Treballs 
parcials. 
Entregues 
varies de 
seguiment 

He presentat 
treballs parcials 
poc elaborats, no 
n’he presentat o 
els he entregat 
fora del termini 
establert pel 
tutor/a. 

He presentat 
treballs parcials 
que contenien 
els requeriments 
bàsics 
sol·licitats. He 
lliurat tots o la 
gran majoria 
dels documents i 
evidències 
proposats i 
respectant força 
els terminis. La 
pertinença i 
idoneïtat del 
treball elaborat 
en relació a als 
requeriments és 
força adequada. 

He presentat 
treballs parcials 
concrets i ben 
definits, en què he 
incorporat els 
suggeriments fets 
pel/la tutor/a. He 
lliurat tots els 
documents i 
evidències 
proposats i 
respectant els 
terminis 
majoritàriament.  
La pertinença i 
idoneïtat del 
treball elaborat en 
relació als 
requeriments és 
adequada. 

He presentat treballs 
parcials molt ben 
pensats i elaborats, 
discutits prèviament 
amb el/la tutor/a. He 
lliurat tots els 
documents i 
evidències proposats i 
respectant sempre els 
terminis. La pertinença 
i idoneïtat del treball 
elaborat en relació als 
requeriments és molt 
satisfactòria. 

 

Gestió de la 
tasca i 
dedicació al 
treball 

Podria haver 
millorat molt la 
gestió de la tasca i 
la meva dedicació 

La gestió de la 
tasca i la meva 
dedicació al 
treball han 
permès assolir el 

Una hàbil i 
competent gestió 
de la tasca i una 
bona dedicació al 
treball m'han 

Una hàbil i competent 
gestió de la tasca i una 
molt bona dedicació al 
treball m’han permès 
assolir el grau 
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al treball durant el 
semestre. 

 

grau 
d’acompliment 
amb un nivell 
suficient. 

permès assolir el 
grau 
d’acompliment 
amb un nivell 
notable. 

d’acompliment amb 
un nivell excel·lent. 

Cerca i 
integració de 
coneixements 
empírics 

Encara no tinc 
gens clar si seré 
capaç 
d’actualitzar-me i 
adaptar-me a la 
recerca i 
metodologia 
empírica i que 
podré integrar 
aquests 
coneixements  en 
la meva pràctica 
professional. 

M’ha costat 
aprendre a 
adaptar-me a la 
recerca i 
metodologia 
empírica. Però 
crec que ara sí 
que podré 
començar a 
integrar aquest 
coneixement  en 
la meva pràctica 
professional 
gràcies al 
seguiment de 
l’assignatura. 

He demostrat, 
durant el procés 
de l’elaboració del 
TFG, que sóc 
capaç d’adaptar-
me a la recerca i 
metodologia 
empírica i que puc 
integrar els 
coneixements 
adquirits a la meva 
pràctica 
professional.  

He demostrat, durant 
el procés de 
l’elaboració del TFG, 
que sóc capaç 
d’adaptar-me a la 
recerca i metodologia 
empírica i que puc 
integrar els 
coneixements 
adquirits a la meva 
vida professional ja 
que es fan molt 
evidents en el meu 
treball. 

 

Estudis de 
referència 

Podria haver 
consultat més 
estudis de 
referència i 
d’actualitat.  

El contingut del 
meu treball 
presenta una 
comprensió dels 
estudis de 
referència 
consultats i/o 
d’actualitat, i els 
coneixements 
adquirits hi 
estan integrats 
d’una manera 
acceptable. 

El contingut del 
meu treball 
presenta una 
comprensió dels 
estudis de 
referència 
consultats i 
d’actualitat, i els 
coneixements 
adquirits hi estan 
integrats d’una 
manera 
conceptualment 
complexa. 

El contingut del meu 
treball presenta una 
comprensió dels 
estudis de referència 
consultats i 
d’actualitat, i els 
coneixements 
adquirits hi estan 
integrats d’una 
manera 
conceptualment 
complexa que obre 
noves possibilitats i 
perspectives rellevants 
al context triat per al 
TFG. He integrat 
diferents fonts 
d’informació rellevants 
de manera eficaç, 
crítica i creativa. 

 

Qualitat de la 
redacció i 
expressió 
d’idees. 

La redacció del 
meu treball té 
poca qualitat 
acadèmica i no 
demostra una 
expressió clara 
d’idees. 

 

La redacció i 
expressió de les 
idees és correcte  
però pot 
millorar. 

El treball escrit és 
notable. Segueix 
un patró de 
redacció 
acadèmica de 
manera adequada 
i s’expressen 
clarament les 
idees.  

L’estil del treball 
s’ajusta a les normes 
lingüístiques i a la 
correcció formal d’un 
treball acadèmic i 
incrementa la qualitat 
del contingut. La 
redacció facilita al 
lector la comprensió 
del treball realitzat i de 
les conclusions 
obtingudes respecte 
als objectius 
plantejats. 
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Millora de 
coneixements 

Els meus 
coneixements no 
han progressat 
prou per poder 
portar a la pràctica 
elements de 
recerca. 

Els meus 
coneixements 
han progressat 
de manera 
suficient. 

Els meus 
coneixements 
sobre el tema del 
treball han 
progressat i són 
més profunds, 
amplis i 
complexos que a 
l’inici del procés. 
El treball final 
resultant és 
original i aporta 
solucions 
innovadores a les 
necessitats 
detectades i 
documentades.  

Els meus 
coneixements sobre el 
tema del treball han 
progressat i són més 
profunds, amplis i 
complexos que a l’inici 
del procés. El treball 
final resultant és 
original i aporta 
solucions innovadores 
a les necessitats 
detectades i 
documentades. He 
reconegut els límits 
del meu estudi i trobat 
punts de millora. 

 

Codi ètic El treball no 
denota evidències 
de compliment del 
codi ètic o han 
faltat durant el 
procés de la seva 
elaboració. 

El treball denota 
evidències de 
compliment del 
codi ètic al llarg 
de tot el procés. 
No he plagiat 
cap document. 
He citat a les 
fonts utilitzades. 

El treball denota 
evidències de 
compliment del 
codi ètic al llarg 
de tot el procés. 
No he plagiat cap 
document. He 
citat totes les fonts 
utilitzades 
correctament en 
format APA. 

El treball denota 
evidències de 
compliment del codi 
ètic al llarg de tot el 
procés. No he plagiat 
cap document. He 
citat totes les fonts 
utilitzades 
correctament en 
format APA. Si he 
recollit dades, he 
trobat la manera de 
fer arribar els resultats 
al centre o centres 
participants. 
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Autoavaluació del projecte concert 

 

Nom de l’alumne  

Curs  

 

 0-4 5-6 7-8 9-10 Puntuació 

Seguiment i 
planificació 
del projecte 

 

No he comunicat 
amb temps el meu 
projecte el/la 
professor/a  i no 
s’ha pogut fer el 
seguiment 
adequat. 

He presentat amb  
temps el meu 
projecte i he 
compartit de 
manera correcte 
les meves idees. 

He anat 
presentant les 
meves idees a 
el/la professor/a 
de manera que he 
pogut anant 
incorporant els 
seus 
suggeriments. 

He presentat, 
planificat, pensat i 
elaborat el meu 
projecte discutint 
prèviament amb el/la 
professor/a. He lliurat 
tots els documents i 
evidències proposats i 
respectant sempre els 
terminis. La pertinença 
i idoneïtat del projecte 
elaborat en relació als 
requeriments és molt 
satisfactòria. 

 

Gestió de la 
tasca i 
dedicació al 
treball 

Podria haver 
millorat molt la 
gestió de la tasca i 
la meva dedicació 
al treball durant el 
semestre. 

 

La gestió de la 
tasca i la meva 
dedicació al treball 
han permès assolir 
el grau 
d’acompliment 
amb un nivell 
suficient. 

Una hàbil i 
competent gestió 
de la tasca i una 
bona dedicació al 
treball m'han 
permès assolir el 
grau 
d’acompliment 
amb un nivell 
notable. 

Una hàbil i competent 
gestió de la tasca i una 
molt bona dedicació al 
treball m’han permès 
assolir el grau 
d’acompliment amb 
un nivell excel·lent. 

 

Comunicació 
del projecte 

No he sabut 
comunicar i 
difondre 
adequadament el 
meu projecte per 
les xarxes socials. 

He fet una difusió i 
comunicació del 
projecte correcte 
però millorable. 

He demostrat que 
sóc molt capaç de 
vendre bé el meu 
projecte  amb una 
bona difusió i 
professionalitat. 

He demostrat que sóc 
molt capaç de vendre 
bé el meu projecte 
amb una bona difusió 
tot aportant idees 
creatives i arriscades i 
una gran capacitat 
professional. 

 

Models  de 
referència 

Podria haver 
consultat més 
models de 
referència i 
d’actualitat.  

El contingut del 
meu projecte 
presenta una 
comprensió i 
anàlisis dels 
models de 
referència 
consultats i/o 

El contingut del 
meu projecte 
presenta una 
comprensió i 
anàlisi dels models 
de referència 
consultats i/o 
d’actualitat, i estan 

El contingut del meu 
projecte presenta una 
comprensió i anàlisis 
dels models de 
referència consultats 
i/o d’actualitat, i estan 
integrats d’una 
manera innovadora 
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d’actualitat, i estan 
integrats d’una 
manera 
acceptable dins 
del mateix. 

integrats d’una 
manera 
innovadora. 

que obre noves 
possibilitats i 
perspectives rellevants 
al context de 
referència. He integrat 
diferents fonts 
d’informació rellevants 
de manera eficaç, 
crítica i creativa. 

Planificació 
del repertori 

El repertori no 
mostra coherència 
amb la idea del 
projecte. 

 

El repertori escollit 
és adequat. 

El repertori escollit 
és adequat, variat i 
ben planificat.  

El repertori escollit i la 
seva planificació 
s’adapten 
perfectament als 
objectius plantejats en 
la idea del projecte i 
és àgil i variat. 

 

Millora de 
coneixements 

Els meus 
coneixements i 
habilitats no han 
progressat prou 
per poder portar a 
la pràctica una 
performance de 
qualitat i 
innovadora. 

Els meus 
coneixements i 
habilitats han 
progressat de 
manera suficient. 

Els meus 
coneixements i 
habilitats han 
progressat i són 
més profunds, 
amplis i 
complexos que a 
l’inici del procés. 
El projecte final 
resultant és de 
qualitat  i aporta 
idees innovadores. 

Els meus 
coneixements  i 
habilitats han 
progressat i són més 
profunds, amplis i 
complexos que a l’inici 
del procés. El projecte 
final resultant és de 
qualitat i aporta idees 
innovadores i originals 
a les necessitats 
detectades i 
documentades. He 
reconegut els límits 
del meu estudi i trobat 
punts de millora. 

 

Lideratge i 
cooperació 

No he pogut dur a 
terme una bona 
tasca de lideratge. 

El projecte denota 
certa capacitat de 
lideratge i 
cooperació. 

El treball denota 
capacitat de 
lideratge, 
participació i 
cooperació amb 
els partícips del 
projecte artístic. 

El treball denota 
capacitat de lideratge, 
participació i 
cooperació amb els 
partícips del projecte 
artístic. He promogut 
la participació i relació 
dels mateixos així com 
he invitat a participar a 
altres membres de 
disciplines artístiques 
diferents. 
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ANNEX 2 

 

Guía rápida de APA. 7ª edición 

 

Los estilos de cita 
 
Esta guía es un resumen de los principales elementos para citar conforme al estilo de la 
American Psychological Association, según la séptima edición del manual. En la 
redacción hay dos elementos fundamentales: 
(1) las referencias bibliográficas: una relación extensa y ordenada alfabéticamente al final 
del documento o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de citas 
en el texto. 
(2) las citas en el texto: una forma de referencia breve entre paréntesis dentro de un 
párrafo o añadida como nota a pie de página. En la 7a ed. se distingue entre: citas 
narrativas y citas parentéticas. 

 

(1) Referencias bibliográficas 

 

Libro [se omite siempre el lugar de edición] 

Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su 
didáctica. Manual para educación infantil, primaria y secundaria. Universitas. 

 

Antología o compilación 

Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. 
Graó. 

 

Artículo de revista en papel 

Rodríguez, C. (2007). God's eye does not look at signs. Early development and 
semiotics. Infancia y Aprendizaje, 30(3), 343-374. 

 

Artículo de revista electrónica [la sigla doi se incluye dentro de la url] 

Herbst-Damn, K. L., y Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 
survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225- 229. 
http://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 
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Artículo de periódico 

Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... 
¡Que editen ellos! El País, pp. 20-22. 

 

Blog 

Sánchez, C. (11 de febrero de 2020). Ejemplos de Referencias Bibliográficas APA.  

Normas APA (7ª edición). https://normas-apa.org/referencias/ejemplos/ 

 

Capítulo de un libro 

Santiago, M. (2000). Reglas de acentuación. En E. Montolío, C. Figueras, M. 
Garachana, y M. Santiago (Eds.). Manual práctico de escritura académica (pp. 15-43). 
Ariel. 

 

Comunicación en congreso 

Alonso-Vega, J., Álvarez-Iglesias, A., Ávila-Herrero, I., y Froxán-Parga, M. X. (2019, 
junio 18). Verbal interaction analysis of the intervention to an adult with severe 
behavioral problems [Presentación de póster]. XVI European Congress of Psychology, 
Moscú, Rusia. 

 

Datos de investigación 

Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E.,Berdié, L., Agnelli, S. (2015). 
Influence of a hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane lipid 6 pool 
of red blood cells of male and female rats. [Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015. 

http://hdl.handle.net/2445/66010 

 

Legislación 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Boletín Oficial del Estado, núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 

 

Películas 

Zemeckis, R. (1994). Forrest Gump [película]. Paramount Pictures. 
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Publicaciones en redes sociales 

Angulo, R. [@RobertoAnguloS]. (2019, 25 de octubre). Índice de inclusión de personas 
con discapacidad de @SaldarriagaConc. Exclusión social y productiva (% de personas 
con discapacidad): Chocó: 55% [gráfica e hipervínculo] [tuit]. Twitter. 
https://bit.ly/2WzFs48 

 

Software 

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. y Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-
analysis. (versión 3.3.070) [software]. 

Biostat. http://bit.ly/337mCnL 

 

Tesis doctoral impresa 

Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora 
de adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). 

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 

 

Tesis doctoral electrónica 

Barreto, A. G. (2015). Fundarvid: una contextualización de sus neologismos en la 
lengua de señas colombiana [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. 
Repositorio 

Institucional UN. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55990 

 

Vídeos 

La Pulla. (2019, 28 de octubre). Elecciones: lo bueno, lo malo y lo feo [video]. 
YouTube. https://bit.ly/2C23o6T 

 

Web 

Peiró, P. (2019, 22 de noviembre). El 80% de los adolescentes del mundo no hace el 
ejercicio mínimo recomendado. EL PAÍS. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/18/planeta_futuro/1574086350_697117.html 

 

 

Más ejemplos sobre cómo referenciar y citar mapas, canciones, fuentes no 
publicadas, literatura gris (etc.): https://normas-apa.org/referencias/ejemplos/ 
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(2) Citas en el texto 

 

Adaptadas al idioma español, las citas se insertan de la siguiente forma: 

• Un autor: (Trueba, 2018)  
• Dos autores: (León y Montero, 2015)  
• Tres o más autores: se cita sólo el primero. Primer autor et al. Seco et al. (2016) 

en cita narrativa o (Seco et al., 2020) en cita parentètica 

Recuerda que la 7a ed. de las APA distingue entre citas narrativas y parentéticas. 

 

Ejemplo cita en paréntesis 

Primera cita en el texto 

(Asociación Americana para el Avance de la Ciencia [AAAC], 2014, p. 18) 

Siguientes citas 

(AAAC, 2014, p. 90) 

• Ejemplo cita narrativa 

Primera cita en el texto 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAC, 2014) 

Siguientes citas 

AAAC (2014) 

Casos especiales 

• Citas múltiples: ordenación cronológica (mismo autor) o alfabética (varios 
autores) de las citas. (Anderson, 2005, 2007) (Anderson, 2009a, 2009b) 
(Anderson, 2005;Hinojosa y Lang, 2004; Nummenmaa, Hyona y Davis, 2006) 

• Autores con apellidos iguales: 

(P. Smith, 2020) (I. Smith, 2017) 

• Traducciones de trabajo 

(Piaget, 1970/1988) 
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• Trabajos sin autor identificado: 

("Primeras palabras del título", 2020) 

• Citas de una institución: 

La primera vez: (Universidad Autónoma de Madrid [UAM], 2019) 

Siguientes citas: (UAM, 2019) 

• Contenido audiovisual: Youtube, TV, TED, audiolibros... 

Incluye una marca de tiempo para el comienzo de la cita en lugar de un número de 
página. 

Las personas hacen "inferencias y juicios radicales a partir del lenguaje corporal" 
(Cuddy, 2015, 2:12). 

• Obras de teatro:  se cita el acto, la escena y las líneas. 

En Mucho ruido y pocas nueces, Don John dijo: "Mientras tanto, déjame ser como 
soy y 

no intentes alterarme" (Shakespeare, 1623/1995, 1.3.36–37) 

• Citas textuales 

Además del autor y la fecha, hay que hacer constar la página o rango de páginas. De 
no existir, se tendrá que mencionar el párrafo concreto del que se ha obtenido la 
información: 

• Menos de 40 palabras: citas dentro de un párrafo encerradas entre " y ". 
• Más de 40 palabras: nuevo párrafo con margen adicional de 5 espacios y sin 

comillas. 
• Cita textual extraída de una página: (Zofio, 2010, p. 14) 
• Cita textual extraída de más de una página: (Zofio, 2010, pp. 140-141) 
• Cita textual sin numeración de página: (Zofio, 2010, párr. 3) 

Más información en: 

https://normas-apa.org/ 
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