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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 100823

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Infantil i Grau en Educació
Primària

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Educació Primària 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFG

Nombre de
crèdits

9

Nombre de
grups

2

Coordinació CUTILLAS ALBERICH, LAIA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, anglès (opció bilingüe)

Distribució de crèdits El nombre de crèdits assignats al TFG del Grau d’Educació Primària és igual a 9
ECTS. Això suposa una dedicació aproximada de 225 hores (correspon a una
dedicació de 7,5 h/setmana de treball)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

AGULLO MORERA, MA JESUS C. mariajesus.agullo@udl.cat ,5

CASANOVAS CATALA,
MONTSERRAT

montserrat.casanovas@udl.cat ,5

CATALÀ SANCHO, MARIA DEL
MAR

mar.catala@udl.cat ,5

CUTILLAS ALBERICH, LAIA laia.cutillas@udl.cat 0

DE VEGA CASASSAS, MONICA monica.devega@udl.cat ,5

FERNÁNDEZ JOVÉ, ARES ares.fernandez@udl.cat ,5

JOVE DELTELL, MARIA CARMEN carme.jove@udl.cat ,5

LLONCH MOLINA, NAYRA nayra.llonch@udl.cat ,5

ORO PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 0

PETREÑAS CABALLERO,
CRISTINA

cristina.petrenas@udl.cat 0

SERRANO GIMENEZ, ANNA
MARIA

anna.serrano@udl.cat ,5
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TOLMOS TENA, ANTONIO antoni.tolmos@udl.cat ,5

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Informació complementària de l'assignatura

REQUISITS PER CURSAR EL TFG:

Per tal de poder matricular i presentar el TFG, cal tenir 168 crèdits aprovats de la titulació.
Dins d’aquests crèdits, tenir aprovades les matèries següents: Pràctiques I i II

Objectius acadèmics de l'assignatura

Elaborar un treball de recerca (ja sigui una revisió crítica i actualització teòrica en profunditat d'un tema
específic relacionat amb els continguts formatius del Grau; o un projecte de recerca sobre un tema
específic relacionat amb els continguts formatius del Grau).
Exposar públicament el treball final de grau.
Mostrar capacitat de reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge i sobre la disciplina.

 

Competències

• Aplicar correctament el mètode científic per a conèixer un problema o realitat social/edu-cativa/professional.
• Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
• Saber emprar i relacionar les competències dels diferents cursos del grau.
• Treballar, emprar, relacionar i integrar els continguts i coneixements, tant teòrics com metodològics, de les
diferents disciplines.
• Tenir capacitat per a escollir un tema de recerca.
• Portar a terme una cerca documental sobre un tema.
• Cercar, avaluar, organitzar i utilitzar sistemàticament sistemes d’informació.
• Cercar i gestionar dades i materials d’investigació adequadament.
• Establir objectius de recerca adequats.
• Saber planificar un treball de recerca.
• Saber redactar un projecte d’investigació autònomament.
• Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi.
• Saber construir un marc teòric i plantejar hipòtesis de treball.
• Desenvolupar adequadament un treball de recerca.
• Saber utilitzar les tècniques d’investigació.
• Poder recollir les dades en funció dels objectius i les tècniques emprades.
• Saber comunicar correctament el que s’ha descobert en el procés d’investigació, amb els variats canals existents
i amb especial èmfasi amb les TIC.
• Demostrar compromís ètic amb els subjectes de la investigació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Segons l'article 5 del Reglament dels TFG, la modalitat de treball pot ser:

5.1. Treballs de revisió crítica i actualització teòrica en profunditat d’un tema específic relacionat amb els
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continguts formatius del Grau.
5.2. Projectes d’investigació sobre un tema específic relacionat amb els continguts formatius del grau, que
incloguin una fonamentació teòrica i un treball empíric (marc teòric / objectius / hipò-tesi / metodologia / resultats /
discussió).

L'alumnat pot escollir l'àmbit de coneixement en el que s'emmarcarà la seva proposta. En el moment de fer
l’assignació de tutors es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient
acadèmic de l’estudiant. El tema del TFG s’haurà de definir conjuntament amb el tutor assignat.

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia es basa en el treball autònom de l'alumne/a amb el suport de tutories individuals i/o grupals del
tutor/a (veure guia de TFG). 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

(pendent): es publicarà al setembre

Sistema d'avaluació

Hi ha tres moments en l’avaluació continuada:

1.- Planificació i seguiment. El tutor assignat durà a terme un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot
el curs. Considerant el treball dut a terme a les tutories, el progrés de l’estudiant, etc., el tutor proposarà una nota.
S’avaluaran:
� Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema
� Disseny, organització i gestió del treball
� Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats
� Habilitat per superar les dificultats
� Grau d’autonomia i rigor mostrats per l’alumne
� Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor

2.- Treball escrit. S’elaborarà document d’una extensió orientativa de 80 pàgines. Per a les pautes de redacció,
pot considerar-se la guia Presentació de treballs. El treball escrit serà corregit pel professor tutor. En concret,
s’avaluaran fonamentalment:
� Correcció lingüística i bona estructuració de les parts
� Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
� Correcció metodològica
� Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions
� Claredat d’expressió
� Ús adequat de la bibliografia

3.- Presentació pública. Es realitzarà una presentació síntesi del dos TFG davant una comissió
d’avaluació, constituïda per dos professors/es, un dels quals serà el tutor/a. Per poder presentar el
treball, prèviament caldrà el vistiplau del professor/a tutor/a conforme garanteix que el treball respon
als mínims exigits. La qualificació es donarà per consens. Si no hi ha consens cada membre del
tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. S’avaluaran :
� Claredat i precisió de l’exposició
� Correcció lingüística
� Originalitat, organització i qualitat dels continguts
� Resultats i elaboració de les conclusions
� Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió
avaluadora
� Adequació de la presentació al contingut del treball escrit
La presentació es realitzarà en una sessió de pòsters en paper que serà una síntesi dels TFG
presentats. La presentació oral realitzada per l’alumne no excedirà els 10 minuts d’exposició i 5
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minuts de preguntes.

La repercussió en la nota final de cadascun dels moments d’avaluació serà:

Seguiment. Definició del tema i planificació del TFG. Desenvolupament del treball. 50% Tutor/a
Treball escrit. Desenvolupament. 25% Tutor/a
Presentació final: exposició oral pòster. 25% Comissió

! Cal una qualificació mínima del 40% de cada activitat per superar la matèria.

Bibliografia i recursos d'informació

(Oberta depenent de la temàtica que abordi el TFG)
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