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Treball de Fi de Grau d’Infermeria

El TFG dels estudis d’infermeria
comporten la realització, per part de
l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una
memòria o un treball relacionat amb la
ciència infermera en què s’apliquin i es
desenvolupin els coneixements, les
capacitats, les competències i les
habilitats requerides en els estudis de
Grau en Infermeria

12 ECTS

90 CRÈDITS: Pràcticum i TFG
78 ECTS Pràcticum
12 ECTS TFG
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Treball de Fi de Grau en Infermeria: Competències

Realitzar la valoració
de les necessitats
d’una persona i el
seu entorn a partir
d’un model infermer,
planificar les cures
d’infermeria,
executar-les i
avaluar-les

Llegir
comprensivament i
escriure textos del
propi àmbit de
coneixement en
llengua anglesa.

Comunicar-se
oralment i per escrit
sobre temes de la seva
especialitat de forma
original i creativa

Recollir i seleccionar
autònomament les fonts
i la informació rellevant
que permeti
desenvolupar una
recerca original que
aporti coneixement nou
en el propi àmbit

Competències associades TFG durant el Grau

1r curs:
Assignatura
Sistemes
d’Informació i
llenguatge
científic

ABP integrat

Seminaris
assignatures

3r curs:
Pràcticum

2n curs:
ABP integrat

Seminaris
assignatures

ABP
integrat

Seminaris
assignatures

Pràcticum

4t curs:
Pràcticum

Pràcticum

Seminaris TFG

2

TFG dels estudis d’Infermeria
Procés

Curs 2011-2012

• Constitució Comissió TFG
• Elaboració reglament intern

Curs 2012-13

• Aprovació reglament intern Junta FI
2/12, modificat Junta FI 2/14
• Implementació TFG

Curs 2013-14

• Procés de millora de la docència:
seminaris específics
• Procés de millora de l’avaluació:
implementació rúbriques

Comissió TFG FI

Junta de Facultat
d’Infermeria 2/11 de 17
de novembre de 2011

• President: Un membre de l’equip de deganat
d’Infermeria.
• Vocals:
• 5 professors/professores responsables
d’assignatures
• 2 estudiants de 3r curs,
• Es podrà convidar un membre del PAS per tractar
temes específics.

1. Definir les
característiques
del Treball de Fi de
Grau.

3. Realitzar el
seguiment i
l’avaluació per
proposar les
millores
oportunes.

2. Proposar
l’organització
del Treball de
Fi de Grau.
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Reglament

Avaluació del TFG dels estudis de Grau en
Infermeria




Seguiment tutories: 30% de la nota final
Presentació escrita: 50% de la nota final
Presentació oral: 20% de la nota final

Criteris per aprovar
 Aprovar el seguiment de les tutories com a mínim amb un
5/10
 Autorització favorable signada pel tutor del treball
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Avaluació tutor
COMPETÈNCIA

Excel·lent- Notable
(10-7)

Suficient (6-5)

Insuficient (< a 5 )

NOTA
del 0 al 10

1.

Utilitzar la llengua
anglesa (llegir
comprensivament i
escriure textos del
propi àmbit).

Com a mínim la
meitat de les
referències són
en llengua
anglesa

Menys de la
meitat de les
referències són
en llengua
anglesa

Menys d’un terç o
cap cita en llengua
anglesa

2.

Recollir i
seleccionar
informació de
forma eficaç

Ha consultat en
bases de
dades fiables i
adients

Parcialment ha
consultat en
bases de dades
fiables i adients

No ha consultat
bases de dades
fiables

3.

Utilitzar les TICs:
Habilitats bàsiques
en relació a la
cerca d’informació

Mostra tenir
habilitats en la
cerca de la
informació, ha
utilitzat un
programa de
gestió de
referències

Parcialment
mostra tenir
habilitats en la
cerca de la
informació, ha
utilitzat un
programa de
gestió de
referències

Malgrat el suport
(biblioteca, tutor...)
no mostra
habilitats bàsiques
en la cerca de la
informació

4.

Comunicar-se
oralment (en les
tutories) i per
escrit: presentació
del treball que es
va realitzant,
evolució i progrés
del treball.

Ha assistit com
a mínim a tres
tutories.
Ha seguit amb
aprofitament
cada tutoria.
L’evolució del
treball ha estat
favorable,
continuada i
amb bona
gestió del
temps

Ha assistit a
dues tutories.
Ha assistit a les
tutories però han
estat poc
eficaces.
L’evolució del
treball ha estat
parcialment
favorable, poc
continuada i no
mostra bona
gestió del temps

No assisteix a les
tutories o només a
1.
Evolució gens
favorable del
treball.

NOTA GLOBAL



Tipus de TFG i rúbriques

RÚBRIQUES
Treball de Revisió
Bibliogràfica
Projecte de
Recerca
Treball
d’Investigació
Treball Pràctica
Infermera
Treball Gestió dels
Sistemes de Salut
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Classificació TFG: Àmbits entorn infermer
Infermeria Bàsica
Infermeria Clínica de l’adult (infermeria médico-quirúrgica, malalt
crític, urgències i emergències...)

Motivació i àmbit

Infermeria Clínica Materno-Infantil
Infermeria Clínica Geriàtrica

Assignació de tutor

Infermeria en Salut Mental
Infermeria en Salut Laboral
Infermeria Comunitària
Gestió en Infermeria
Infermeria psicosocial
Altres

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL

Realitzar la
valoració de les
necessitats d’una
persona i el seu
entorn a partir d’un
model infermer així
com planificar les
cures d’infermeria
segons aquestes
necessitats,
executar-les i
avaluar-les.
0,00
0,00
0,00
8,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Comunicar-se oralment i
per escrit sobre temes
de la seva especialitat
de forma original i
creativa, adptant-se a
l'auditori o als
destinataris i utilitzant
suports i/o recursos que
fan més eficaces les
produccions orals.
0,00
0,00
8,16
8,90
0,00
9,84
9,03
8,61
8,60

Llegir
comprensivament i
escriure textos del
propi àmbit de
coneixement en
llengua anglesa.
7,00
0,00
4,00
6,00
0,00
10,00
4,00
6,00
9,00

Recollir i
seleccionar
autònomament les
fonts i la
informació
rellevant que
permeti
desenvolupar una
recerca original
que aporti
coneixement nou
en el propi àmbit
de coneixement.
7,91
0,00
4,69
9,38
0,00
10,00
7,75
8,69
8,41

Seleccionar i
utilitzar les
tecnologies de la
informació i
comunicació
especialitzades
per las objectius
de recerca que es
persegueixin.
9,00
0,00
5,00
10,00
0,00
10,00
9,00
8,00
8,00
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Obtenció del SET 2013-14
1%
15%

32%

27%
25%
Competència cures

N=99

Competència comunicació
oral
Competència llengua
anglesa
Recollir i selecionar
informacio
Competècia TICs

Tipus de TFG
2012-13/2013-14
Treball de Fi de Grau d’Infermeria
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Àmbit Treball de Fi de Grau en Infermeria (%)
Altres àmbits (n: 2)

50

50

I. Psicosocial (n: 2)

50

50

I. Gestió (n: 3)

100

0

I. Comunitària (n: 58)

55,2

I. Salut Laboral (n: 6)

44,8

16,7

83,3

I. Salut Mental (n: 27)

74,1

I. Geriàtrica (n: 7)

25,9

42,9

I.Mater-Infantil (n: 44)

57,1

52,3

I.Clínica (n: 63)

47,7

60,3

I.Bàsica (n: 3)

39,7

66,7
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Tipus de TFG (%)
Curs 2012-2013 (n:118) Curs 2013-2014 (n:91)

Revisió

Projecte

Projecte finalitzat

Treball entorn infermer

100%

90%
80%

12,1
8,8

12,7
8,5

70%
60%

38,1

51,6

50%
40%
30%
20%

40,7

27,5

10%
0%

Any 2012-2013

Any 2013-2014

Propostes de millora

Incloure
competència
expresió oral
en llengua
anglesa

Incloure algun
seminari a 2n
o 3r de grau
sobre cerca
infomació

Modificació
criteris de
qualificació
memòria
escrita
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