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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101297

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 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 DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 1

CASADO GUAL, NURIA nuria.casado@udl.cat ,5

CAÑADAS RICO, ARIADNA ariadna.canadas@udl.cat 2,5

DIERT BOTÉ, IRATI irati.diert@udl.cat ,5

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA emma.dominguez@udl.cat 0

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER xavier.martinrubio@udl.cat 1

ORÓ PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 1

SABATE CARROVE, MARIA mariona.sabate@udl.cat ,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aplicació d'una visió conjunta (de coneixements i habilitats) adquirida durant el Grau per a resoldre problemes concrets, sigui en l'àmbit professional o de la investigació.

Coneixement i utilització de les tècniques i mètodes de la disciplina.

Exposició d'arguments, conceptes i resultats amb correcció formal i terminològica, tant oralment com per escrit.

Competències

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Aplicar el mètode científic

CG2 Analitzar i sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals

CG3 Demostrar creativitat i iniciativa

CG4 Aplicar els principis i implicacions de l'ètica acadèmica i professional en el treball acadèmic

CG5 Demostrar capacitat de treball individual

CG9 Demostrar motivació per la qualitat i el rigor CG11 Aprendre de manera autònoma

CG12 Planificar i organitzar el treball acadèmic

CG14 Utilitzar TIC especialitzades per a l'estudi científic de la llengua anglesa i les seves literatures i cultures

CG15 Cercar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diverses

CG16 Utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional competències específiques

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en lingüística, literatura i cultura en llengua anglesa.

CE9 Analitzar la realitat històrica, social i cultural dels països de parla anglesa.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT4 Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

El Treball de Fi de Grau (TFG) és l'elaboració d'un treball original, de forma individual, sota la supervisió d'un tutor, que aplica i integra els coneixements adquirits al llarg dels estudis del
Grau. Els TFG tindran un sentit generalista i el seu enfocament correspondrà a una formació universitària bàsica. Ha de ser un treball personal i d'elaboració pròpia. El TFG pot versar
sobre qualsevol tema relacionat amb les matèries del Grau. L'objectiu del TFG és permetre que l'estudiant pugui aplicar de manera integrada diverses competències de la titulació. El
TFG es materialitzarà en l'elaboració d'un treball escrit, que haurà de defensar públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte. 
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REQUISITS:

- Serà requisit indispensable per a la matriculació del TFG haver superat les assignatures "General English III" (C2S2) i "Academic and Creative Writing" (C3S1), ja que no haver superat
les esmentades assignatures implica no haver obtingut el nivell de llengua anglesa necessari per a la redacció del TFG.

- D'acord amb la normativa vigent, el tutor haurà de convocar una tutoria inicial i almenys quatre tutories presencials o virtuals amb el / la candidat / a que hauran de quedar registrades -
mireu el document de recomanacions pra el seguiment del TFG.

- És requisit indispensable que el TFG es presenti amb l'autorització i signatura del / de la tutor / a per poder ser avaluat.

- Cal tenir en compte que el tribunal té la potestat de reduir la nota final del TFG en un 50% si l’estudiant/a no ha assolit el nivell de llengua que es demana al grau.

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 tutor.

D'acord amb la normativa vigent, el tutor 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 tutor. 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 fetes les adjudicacions de tutor/tema, i tutor i estudiant han establert un pla de treball (durant el desembre) tal com especifica aquesta normativa (normativa de TFG de la Facultat
de Lletres), estudiant i tutor s’han de comprometre a realitzar un mínim de quatre tutories presencials o virtuals addicionals amb el següent calendari recomanat:

Desembre: Tutoria amb el tutor per tal d’establir el calendari de treball.
Gener: Lliurament de proposta desenvolupada del TFG amb enfocament teòric/metodològic, guió i bibliografia i tutoria amb el tutor (feedback de la proposta, data i orientació del
primer lliurament).
Febrer: Remesa del primer lliurament acordat amb el tutor i tutoria amb el tutor (feedback del primer lliurament, orientació i data del segon lliurament).
Març/abril: Remesa del segon lliurament acordat amb el tutor i tutoria amb el tutor (feedback del segon lliurament, orientació i data per una versió final per revisar).
Fins el 20 de maig: Lliurament d’una versió final per revisar i tutoria amb el tutor (feedback de la versió final per revisar).
26-31 de maig: Entrega de la versió final i comprovació per part del tutor que les indicacions i/o els suggeriments fets a la última versió del TFG s’han incorporat correctament. En
aquest punt, el tutor ha de decidir si la versió final del TFG es pot dipositar o suggerir canvis/modificacions abans del dipòsit en la data establerta al calendari.

Recomanacions addicionals:
- Es recomana que el tutor 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 tutor es facin per correu electrònic per tal que en quedi constància.
- Es recomana que el tutor enviï feedback/correccions d’aquests lliuraments per correu electrònic en un màxim de temps d’una setmana i que concerti, en el mateix correu, la data per la
tutoria de seguiment.
- Es recomana portar un full de seguiment en el que constin les tutories realitzades i les dates d’entrega de lliuraments dels estudiants i correccions per part del tutor

Sistema d'avaluació

1.    Aspectes de contingut (40%)

- Plantejament d’hipòtesis de treball i/o preguntes de recerca.
- Marc teòric
- Adequació de la metodología al tema d’investigació
-Tractament de les dades recollides
- Estructura: desenvolupament de l’argument, coherència.
- Conclusions
- Ús de bibliografía (quantitat i qualitat de referències; ús d’aquestes referències en la redacció del text (paràfrasis, cites, etc.).)
- Pensament crític
- Aportacions originals

2.    Aspectes formals (20%)

- Presentació: gràfics, taules, citacions bibliogràfiques, etc.
- Correcció escrita: ortografia, sintaxi, claredat, estil adequat, etc.

3.    Defensa oral (15%)

- Exposició del treball: claredat, agilitat en l’exposició, ordre, domini del tema, gestió i qualitat del suport tecnològic...
- Respostes adequades a les qüestions formulades pel tribunal

4.    Procés del treball (25%)  (Ho avalua el tutor)

- Iniciativa personal i autonomia
- Constància
- Contacte i comunicació fluida amb el
tutor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- correcció lingüística

 

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

El seguiment i les tutories passen a ser online

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

La defensa del TFG es farà en sessió pública per videoconferència o videogravació

Els terminis de presentació seran els marcats per la normativa excepte en casos d'estudiants afectats per COVID-19
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