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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 100085

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història (R 2015) 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 PASOLA TEJEDOR, ANTONI DE PADUA

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Tutories: 10 hores 
Treball autònom de l'estudiant: 140 hores

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castellà

Distribució de crèdits 6 crèdits pràctics
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALONSO MARTINEZ, NATALIA natalia.alonso@udl.cat 1

BOLOS MASCLANS, JORDI DE jordi.bolos@udl.cat ,5

BRETON SOLO DE ZALDIVAR,
VICTORIANO

victor.breton@udl.cat 1

BUSQUETA RIU, JUAN JOSE joan.busqueta@udl.cat 1

JARNE MODOL, MARIA ANTONIA antonieta.jarne@udl.cat 2

JOVÉ MONTANYOLA, ANTONI antoni.jovemontanyola@udl.cat ,5

MIR CURCO, CONCEPCIÓN conxita.mir@udl.cat 2

PASOLA TEJEDOR, ANTONI DE
PADUA

antoni.passola@udl.cat 1

ROCA ALVAREZ, ALBERTO C. albert.roca@udl.cat ,5

SALAZAR CARRASCO, CARLES carles.salazar@udl.cat ,5

SALAZAR ORTIZ, NATALIA natalia.salazar@udl.cat 1,5
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VICEDO RIUS, ENRIC enric.vicedo@udl.cat 1,5

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Informació complementària de l'assignatura

El treball de fi de grau (TFG)  s’ha de matricular en la fase final del pla d’estudis (4t curs), un cop l’estudiant/a hagi
superat dos terços del pla d’estudis; és a dir, 165 crèdits, i amb la condició de tenir matriculat el total de creditatge
necessari per a l’obtenció de la titulació.

El TFG consisteix en l'elaboració individual d'un treball centrat en qualsevol dels temes tractats o relacionats amb
el grau d'Història. Ha se ser inèdit i qualsevol evidència de plagi en la seva mínima expressió comportarà la
qualificació de "0" (suspens).

El TFG es desenvolupa sota la supervisió d'un tutor/a que ha de pertànyer al col·lectiu del Personal Docent i
Investigador de qualsevol dels dos departaments que imparteixen la docència del grau. L'estudiant pot suggerir al
coordinador del grau el tema a tractar i el tutor/a desitjat; el coordinador demanarà el seu assentiment i efectuarà si
s'escau l'assignació, la qual haurà de ser ratificada per la Comissió d'Estudis.

Els TFG hauran de ser lliurats en els terminis establerts per la Facultat de Lletres (vegeu l'apartat "Pla de
desenvolupament") i seran avaluats per un tribunal compost per tres professors/es del grau d'Història, un dels
quals pot ser el propi tutor/a. En cas de necessitat, un/a dels membres del tribunal podrà ser extern/a  al grau,
sempre i quan compti amb la titulació universitària escaient.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Saber redactar el TFG sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau.

Mostrar que es disposa d'un alt domini dels elements formals propis de l'escriptura acadèmica, estructurant
correctament el treball en la seva globalitat i en les distintes parts que el composen.

Fer palès que s'ha adquirit la capacitat de formular qüestions i hipòtesis rellevants i dona'ls-hi resposta a partir de
l'examen de la bibliografia i/o de dades empíriques de tipus divers.

Saber confeccionar una bibliografia adequada al tema tractat i citar-la correctament. 

Demostrar un bon coneixement de l'estat de la qüestió sobre el tema tractat i ser capaç de fer prospectiva i
d'apuntar futurs escenaris de recerca.

Mostrar que s'ha adquirit la capacitat de seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma. 

Competències

Competències segons Memòria verificada 2015:

 Competències generals

CG1: Formular un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti comprendre el present i fer-lo
comprensible als altres

 Competències bàsiques
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CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de caire històric per poder emetre judicis que incloguin una
reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. 

CB5 Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentage necessàries per a poder emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia.

Competències transversals 

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic. 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Continguts temàtics

El tema del TFG ha d'estar relacionat amb qualsevol de les àrees de coneixement que integra el grau d'Història
presentant-ne un estat de la qüestió o bé consistir en una simulació d'intervenció professional o de recerca. Haurà
de ser un treball original, que es plantegi preguntes rellevants i que generi, com a resultat de les dades recollides,
una reflexió coherent i crítica.

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

2.- Aspectes formals

El TFG haurà de tenir el format d'un treball científicament correcte i respondre als estàndards de citació establerts
amb el/la tutor/a. Es recomana que l'estructura del treball inclogui una introducció, uns objectius, l'anàlisi teòrica i/o
empírica del tema tractat especificant, si s'escau, la metodologia escollida, unes conclusions i la bibliografia. La
dimensió orientativa és de 30 - 40 pàgines, notes incloses (uns 2100 caràcters per pàgina a doble espai i fonts de
mida 12). Es podran adjuntar annexos amb gràfics, fotografies, fons documentals o altres recursos de suport al
treball.

També s'haurà d'afegir un resum de 10-15 línies  i una selecció de paraules claus en la llengua emprada en el TFG
i en anglès.

Un cop dipositat el TFG, caldrà preparar també la seva defensa pública recollint les principals aportacions i altres
aspectes que es considerin oportuns. L'exposició oral es podrà recolzar amb recursos informàtics: PPT per
exemple.

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia emprada en l'elaboració TFG serà acordada entre el tutor/a i l'alumne/a segons el tipus i temàtica
del treball que es pretén desenvolupar. Algunes recomanacions generals són:

- Construir un marc teòric sòlid en consonància amb el tema de recerca escollit

- Disenyar un mètode d'anàlisi coherent amb la conceptualització teòrica plantejada

- Implementar, si s'escau, un treball de camp rigorós, adient amb la recerca que es desenvolupa

- Materialitzar la redacció del TFG també amb el màxim rigor científic i lingüístic: ortografia correcta, sistema de
cites bibligràfiques coherent, peus de figura i llegendes amb indicació d'autoria, llistat bibliogràfic o altres recursos
utilitzats (fons primàries, webgrafia...) correctament presentats a la fi del treball.

El tutor/a establirà un pla de treball amb l'alumne/a a l'inici del treball i després té l'obligació (segons acord de la
Comissió d'Estudis de 24/07/2019) de convocar 4 tutories presencials o virtuals més, de les quals es recomana
que en resti constància escrita ( a través del correu electrònic, per exemple) i es recullin en un full de seguiment,
del qual la Facultat en facilitarà un model.

El dipòsit del TFG no podrà dur-se a terme sense el vistiplau del tutor/a (vegeu l'apartat Pla de desenvolupament).  
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

El calendari de matrícula, dipòsit i avaluació dels TFG l'estableix la Comissió d'Estudis de la Facultat de LLetres.
És molt important i es recomana que l'alumne/a comenci l'elaboració del TFG des de principis del curs en el qual el
matricula. Els terminis són els següents:

1.- Matrícula

Hi ha dues possibilitats: setembre  i febrer (les dates precisses les marca la facultat)

2.- Seguiment TFGs primer semestre (setembre):

- Abans de finals d’octubre : Reunió del coordinador de grau (CG) amb l’estudiantat (inscrit al setembre i que es
pugui inscriure al febrer). Informació sobre el tipus de treball, els mecanismes de seguiment i el calendari.

- Primera quinzena de novembre : Recollida per part del CG de les propostes de tema i de tutor/a (terna prioritzada)
per part de l’estudiantat.

- Segona quinzena novembre : Adjudicació de tutor/a i tema a partir de la proposta del CG i amb el vistiplau de la
Comissió d’Estudis.

- Abans de vacances de nadal : Reunió dels/de les tutors/es amb els/les estudiants respectius. Establiment d’un
pla de treball.

3.- Seguiment TFGs segon semestre (febrer):

- Primera quinzena de febrer : Reunió del CG amb l’estudiantat inscrit febrer. Informació sobre el tipus de treball,
els mecanismes de seguiment i el calendari.

- Principis de març : Recollida per part del CG de les propostes de tema i de tutor/a (terna prioritzada) per part de
l’estudiantat.

- Mitjans de març : Adjudicació de tutor/a i tema a partir de proposta del CG i amb el vistiplau de la Comissió
d’Estudis.

- Segona quinzena de març : Reunió dels/de les tutors/es amb els estudiants respectius. Establiment d’un pla de
treball.

4.- Dipòsit dels TFGs

Independentment del període en el qual s'ha matriculat el TFG, hi ha un termini únic per presentar-lo que expira
a primersde juny  (la data la marca la facultat). Els TFGs no dipositats en aquesta data es qualificaran com a
"No presentat" i caldrà tornar a matricular-los el curs següent.

L’estudiant/a haurà de presentar, en la Secretaria del Centre, tres còpies en paper degudament signades pel
tutor acadèmic (o garantint el seu vist i plau a aquell text concret) i enviarà, per correu electrònic a l’adreça
academic@lletres.udl.cat, una còpia en versió digital del TFG, especificant en l’assumpte el nom i cognoms de
l’alumne. La Secretaria Acadèmica del Centre registrarà aquestes tres còpies i les farà arribar a la Secretaria del
Departament perquè les distribueixi als membres el tribunal.El tutor, al seu torn, enviarà al coordinador de grau una
informe sobre el seguiment de cada TFG en particular.

5.- Defensa pública

Els actes de defensa pública dels TFGs tindran lloc el darrer terç de juny (les dates concretes les marca la
facultat)

El coordinador de grau proposarà la data exacta, hora i lloc, així com la composició dels tribunals, els quals seran
nomenats per la Comissió d'Estudis.

La deliberació de la qualificació és interna entre els membres del tribunal. L’acta amb la qualificació final s’ha de fer
pública. En cas de no superar la prova, el TFG no té reavaluació.
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6.- Convocatòria extraordinària

Excepcionalment i per a l’estudiantat susceptible de cloure el seu grau al 1r semestre del curs, es podrà
contemplar la presentació del TFG al mes de febrer  de la forma següent (les dates precisses les marca la facultat)

- Dipòsit del TFG fins a finals de gener

- Defensa pública del TFG: principis de febrer

- Signatura de les actes per part del Tribunal: mitjans de febrer.

Aquesta opció NO permet la matriculació en màster en el curs següent.

Sistema d'avaluació

El TFG és objecte d'avaluació continuada per la qual cosa en la qualificació final es tindrà en compte:

- Assistència a les tutories: 20% de la nota

- Treball escrit final: 80% de la nota

El tribunal podrà considerar, si ho considera oportú, la qualitat de la presentació oral i defensa del TFG, a més dels
aspectes formals i de contingut inherents al treball.

Recordem de nou que el TFG no té reavaluació, que el fet de no dipositar-lo en els terminis establerts implica la
qualificació de "No presentat" i que qualsevol símptoma de plagi es qualifica amb "0" (suspens).

Bibliografia i recursos d'informació

- Universitat de Lleida (Com fer un TFG): https://biblioguies.udl.cat/tfgtfm

- Universitat de Lleida (Com se cita bibliografia): http://biblioguies.udl.cat/comcitar

- García Sanz M.P., Martínez Clares P. (2012): Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos
fin de máster. Murcia: Universidad de Murcia.

- González García, J. M. (2014): Cómo escribir un trabajo de fin de grado : algunas experiencias y consejos
prácticos. Madrid : Síntesis.

- L'específica en cada un dels treballs.
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