QUÉ ÉS EL TFG ?
Treball propi i original d’investigació i anàlisi en
el que l’alumne ha d’aplicar els coneixements,
competències i capacitats pròpies del grau.
La finalitat és avaluar i acreditar l’assimilació de
coneixements, competències i capacitats pròpies del
grau.
Els alumnes són els responsables últims del TFG, el
paper del professor és el de tutoritzar (NO DIRIGIR) i
avaluar la feina realitzada pels alumnes.

El TFG ha de ser un treball original, ha
d’aportar quelcom al coneixement.
- Revisar els estudis que s’han realitzat sobre el
tema o subjecte que es vol analitzar i, a partir de la
reflexió, plantejar quina aportació es vol fer.
- Quina pregunta vol respondre el TFG i que no
es pot respondre amb l’actual coneixement? Ha de
quedar clara l’aportació pròpia realitzada per
l’estudiant (EL PLAGI ÉS UN DELICTE !)

El TFG ha de ser un treball rigorós i científic
- Els arguments, les afirmacions, les conclusions han
d’estar basades en evidències (dades, demostracions,
treballs anteriors, opinions qualificades, ...) i fer-ne
referència explícita. En altre cas, no seran més que
valoracions subjectives del propi alumne.
- El treball ha de respectar les pautes formals d’un treball
científic:
-

Ús d’un llenguatge formal, redacció pulcra, precisa i coherent
Referències bibliogràfiques i citacions
Enumeració dels quadres, taules, gràfics,... i font de
referència
Enumeració dels annexos

- ..........

L’Alumne és el responsable del TFG
Els Tutors fan públic quins són els àmbits de la seva
expertesa, i el seu compromís és el de tutoritzar TFG en
aquests àmbits
Diferències entre les preferències dels alumnes i els
àmbits d’expertesa dels professorat
Sistema d’assignació
Les possibles divergències entre l’interès de l’alumne i
l’expertesa del tutor s’han de gestionar personalment.
La Coordinació ha de vetllar per garantir que cadascú
assumeix les seves responsabilitats.

El TFG ha de ser un treball profund i exigent
Els crèdits assignats són 12 (equivalents a una
assignatura anual) i la càrrega de treball és de 300
hores.
L’extensió de la memòria (8.000 paraules) ha de
correspondre a la síntesi del treball realitzat, NO ÉS
INDICATIVA DE L’ESFORÇ A REALITZAR.
El tutor ha de donar el vistiplau a la defensa del TFG

