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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101494

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Filologia Catalana i
Estudis Occitans

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFG

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació MALÉ PEGUEROLES, JORDI

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ
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Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MALÉ PEGUEROLES, JORDI jmale@filcat.udl.cat 0

PERPINYÀ FILELLA, NURIA nperpinya@filcat.udl.cat 2

TURULL RUBINAT, ALBERT turull@filcat.udl.cat 2

VENY MESQUIDA, JOAN RAMON jveny@filcat.udl.cat 2

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu del TFG és mostrar l'adquisició del les competències del grau en un exercici que permeti combinar-les i
demostrar-les de manera sintética per tal que se'n pugui fer una valoració de conjunt.

Competències significatives

CB 2 (1) Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins la seva àrea d'estudi

CB 3 (2) Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB 5 (3) Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia

CG 5 (4) Creativitat i iniciativa

CG 8 (5) Capacitat de treball individual

CG 13 (6) Motivació per la qualitat i el rigor

CG 18 (7) Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació

Continguts fonamentals de l'assignatura

- El Treball de Fi de Grau (TFG) consisteix en l'elaboració d'un treball original, de forma individual, que aplica i
integra els coneixements adquirits durant els estudis del Grau.
- Haurà d'estar supervisat per un(a) tutor(a), que serà un(a) professor(a) que imparteixi docència en el Grau de
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Filologia Catalana i Estudis Occitans, i que serà assignat per la persona que coordini el Grau.
- Els TFG ha de ser obligatòriament un treball original i d'elaboració pròpia.

- El TFG pot versar sobre qualsevol tema relacionat amb les matèries del Grau.
- L'objectiu principal del TFG és permetre que l'estudiant pugui aplicar de manera integrada diverses competències
adquirides a la titulació.
- El TFG es materialitzarà en l'elaboració d'un treball escrit, que haurà de defensar públicament davant un tribunal
avaluador.
- Per a poder presentar el TFG és requisit indispensable que tingui l'autorització del (de la) tutor(a).
 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball de recerca que s'ha de dur a terme de forma individual per l'estudiant sota
la supervisió d'un tutor, que guiarà l'estudiant a través del procés.
L'objectiu del TFG és permetre a l'alumne aplicar les diferents competències del títol de manera integradora. El
TFG es materialitzarà en la preparació d’un treball escrit, que haurà de ser autoritzat i signat pel (per la) tutor(a).
D'acord amb la normativa vigent, el (la) tutor(a) ha de convocar una tutoria inicial i, com a mínim, quatre tutories
presencials o virtuals amb el candidat, que haurien de ser enregistrades - vegeu el document de recomanacions
per al seguiment del TFG.
Cal lliurar tres còpies en paper del TFG a la Secretaria de la Facultat abans del termini establert (consulteu el
calendari) amb l’autorització i la signatura del (de la) tutor(a). Addicionalment, cal enviar una còpia en pdf del TFG a
la següent adreça: academic@lletres.udl.cat

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Calendari de tutories i mecanismes de seguiment recomanats:

Un cop el (la) coordinador(a) del Grau ha realitzat les adjudicacions de tutor(a),  aquest(a) i l'estudiant han d'establir
un pla de treball, tal i com ho especifica normativa de TFG de la Facultat de Lletres.
Estudiant i tutor(a) s’han de comprometre a realitzar un mínim de quatre tutories presencials o virtuals addicionals.
Recomanem el  següent calendari:

Desembre: Tutoria amb el (la) tutor(a) per tal d'acabar de perfilar el tema a desenvolupar i d’establir un calendari de
treball.

Gener: Lliurament de proposta desenvolupada del TFG amb l'enfocament teòric/metodològic, guió previst i
bibliografia. Tutoria amb el (la) tutor(a)

Febrer: Remesa del primer lliurament acordat amb el (la) tutor(a) i tutoria.

Març/abril: Remesa del segon lliurament acordat amb el (la) tutor(a) i tutoria.

Fins al 20 de maig: Lliurament d’una versió predefinitiva per a revisar i tutoria.

26-31 de maig: Entrega de la versió final i comprovació per part del (de la) tutor(a) que les indicacions i/o els
suggeriments fets a la darrera versió del TFG s’han incorporat correctament.
En aquest punt, el (la) tutor(a) ha de decidir si la versió final del TFG es apta per a ser dipositada o bé pot suggerir
canvis / modificacions abans del dipòsit en la data establerta al calendari.
 
Recomanacions addicionals:

- Es recomana que el (la) tutor(a) estableixi totes les tutories presencials o virtuals per correu electrònic per tal que
en quedi constància
- Es recomana que les remeses dels lliuraments pactats amb el (la) tutor(a) es facin per correu electrònic per tal
que en quedi constància.
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- Es recomana que el (la) tutor(a) habiliti un full de seguiment en el que constin les tutories realitzades i les dates
d’entrega dels diferents lliuraments de l'estudiant.

Sistema d'avaluació

Taula dels mecanismes d’avaluació

Aspectes per a la valoració del TFG  %*   

Procés de realització del TFG   10  Es considerarà l’informe del (de la) tutor(a)

Aspectes formals del TFG:
- Correcció lingüística.
- Redacció acurada.
- Adequació de citacions.
- Estructura correcta.

 15   

Contingut:
- Metodologia emprada.
- Competències assolides.
- Claredat de conceptes.
- Fonts i recursos.
- Bibliografia.

  50   

Presentació oral i defensa del TFG  25   

TOTAL  100   

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia serà específica per a cada treball.
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