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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101345

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

9

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació VENDRELL VILANOVA, ANA MARIA

Departament/s ADMINISTRACIO D'EMPRESES I GESTIO ECONOMICA DELS RECURSOS NATURALS,ANGLES I LINGÜISTICA,DRET
PUBLIC,ECONOMIA APLICADA,HISTORIA,MATEMATICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català: 60% 
Castellà: 35% 
Anglès: 5%

Horari de tutoria/lloc Al web del Grau en ADE trobareu els horaris i lloc de tutoria del vostre tutor o tutora.
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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

ALDAZ IBAÑEZ, NATALIA natalia@aegern.udl.cat 2,25

ALLEPUZ CAPDEVILA, RAFAEL rafael.allepuz@econap.udl.cat 2,25

ALONSO MARÍINEZ, JOSÉ MANUEL jmanuel@aegern.udl.cat 3,75

ARMENGOL ROSINÉS, MARIA TERESA teresa.armengol@econap.udl.cat 3,75

BARÓ LLINÀS, JOAN joan.baro@econap.udl.cat 6,75

CLOP GALLART, MARIA MERCÈ mclop@aegern.udl.cat 3

CODINA MEJÓN, JAUME LLUÍS cmjaume@aegern.udl.cat 3

COS SANCHEZ, MARIA PILAR cspilar@aegern.udl.cat 3

CRISTÓBAL FRANSI, EDUARDO MARCOS ecristobal@aegern.udl.cat 3

DOMINGO DAZA, JOSEP F. josep.domingo@econap.udl.cat 7,5

ENCISO RODRÍGUEZ, JOAN PERE pere.enciso@econap.udl.cat 3

ESCARDÍBUL FERRÀ, BLANCA efblanca@aegern.udl.cat 3

EZCURRA CIAURRIZ, FRANCISCO JAVIER xezcurra@matematica.udl.cat ,75

FARRÉ PERDIGUER, MARIA mariona.farre@econap.udl.cat 3

GALLEGO BALSÀ, LÍDIA lgallegobalsa@dal.udl.cat 1,5
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GALLIZO LARRAZ, JOSÉ LUÍS gallizo@aegern.udl.cat 1,5

JUAREZ RUBIO, FRANCISCO fjuarez@aegern.udl.cat 3

JUÁREZ RUBIO, MARÍA ISABEL mjuarez@aegern.udl.cat 3

MILLAN GOMEZ, JOSE SEBASTIAN jsmillan@aegern.udl.cat 3

MIR ARTIGUES, PERE peremir@econap.udl.cat ,75

MONTEGUT SALLA, YOLANDA ymontegut@aegern.udl.cat 2,25

OCHOA TREPAT, MARIA LUISA lis@dpub.udl.cat 9

PAGÈS BERNAUS, ADELA adela.pages@matematica.udl.cat ,75

PLA ARAGONES, LUIS MIGUEL lmpla@matematica.udl.cat ,75

RIBELLES SANS, MARIA TERESA tribelles@aegern.udl.cat 5,25

RUIZ DEL PORTAL BRAVO, FRANCESC
XAVIER

rportal@econap.udl.cat 3,75

SABI MARCANO, FRANCISCO JAVIER xavisabi@aegern.udl.cat ,75

SALA RIOS, MERCÈ mercesa@econap.udl.cat 3,75

SALADRIGUES SOLÉ, RAMON ramon.saladrigues@aegern.udl.cat ,75

SOLANES GIRALT, MARIA MONTSERRAT msolanes@dpub.udl.cat 3,75

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc
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TENA TARRUELLA, ANNA tenat@aegern.udl.cat 1,5

VENDRELL VILANOVA, ANA MARIA ana.vendrell@aegern.udl.cat 3

VICEDO RIUS, ENRIC vicedo@historia.udl.cat 1,5

VILADRICH GRAU, MONTSERRAT montse.viladrich@aegern.udl.cat 3

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Informació complementària de l'assignatura

Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 150 crèdits del Grau en ADE.
Cal que l'alumne esculli un àmbit temàtic per al seu TFG d'entre els que ofereix Facultat.
Consulteu l'oferta d'àmbits temàtics i el document de sol·licitud d'àmbits temàtics. Aquest document s'ha de lliurar amb un missatge dirigit al
coordinador/a del Grau a través de l’espai de l’assignatura Treball Final de Grau del Campus Virtual del 8 al 19 de setembre i excepcionalment, en el
supòsit de modificació de matrícula, els dies 6 i 7 d'octubre.
Consulteu el calendari de temporització del TFG.
Consulteu el Reglament del TFG del a Facultat de Dret i Economia.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

El TFG suposa la culmuniació de la trajectòria com a estudiants dels alumnes del Grau en ADE. És la via de què disposa l'estudiantat per demostrar de
forma integrada i original la consolidació dels continguts i competències adquirides mitjançant el títol del Grau (les competències consten en l'apartat
següent), així com la maduresa intel·lectual i crítica assolida durant la seva formació acadèmica.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Domini d'una llengua estrangera

Correcció en l'expressió oral i escrita

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors
democràtics.

 

Competències específiques de la titulació

Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional i la seva
repercussió sobre les organitzacions.

Ocupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d'una empresa i institucions.

Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

Conèixer els principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social, derivada de les pròpies actuacions i les de la institució.

Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en el qual opera.

Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera d'entitats i particulars i prestar-los assessorament.

Intervenir en operacions pròpies d'entitats i mercats financers.

 

Competències transversals de la titulació

Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament amb els altres, cooperant i col·laborant.
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http://www.fde.udl.cat/export/sites/FDE/secretaria/oferta_ambits_tematics.pdf
http://www.fde.udl.cat/export/sites/FDE/secretaria/solicitud.doc
http://www.grauade.udl.cat/export/sites/Ade/.content/documents/tfg/planificacio.pdf
http://www.grauade.udl.cat/export/sites/Ade/.content/documents/NormativaTFG.pdf


Capacitat de crítica i autocrítica.

Treball en equip i lideratge.

Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.

Capacitat d'organitzar i planificar.

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Continguts fonamentals de l'assignatura

El contingut material del TFG variarà en atenció a les diferents modalitats de treball previstes per la normativa. Aquestes modalitats són les següents:

1. Treball acadèmic empíric o d’assaig sobre una matèria o qüestió determinada relacionada amb els continguts del Grau.
2. Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb el Grau.
3. Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als que qualifica el Grau:

informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre d’altres.
4. Projecte desenvolupat en el si d’una entitat externa a l’FDE (empreses, institucions públiques i privades, ONGD i Moviments solidaris) sobre una

matèria relacionada amb el Grau, sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant el decurs de les Pràctiques Acadèmiques Externes
Curriculars.

El contingut i estructura formal del TFG s'ha d'ajustar a les pautes que consten en el document de model de memòria final del TFG.

Eixos metodològics de l'assignatura

El TFG és un treball autònom, individual i original que l’estudiantat realitza sota l’orientació d’un tutor o tutora.

La metodologia de treball que s'ha d'emprar en l'elaboració del TFG varia en atenció a la modalitat de treball per la qual opti l'estudiantat. En qualsevol cas, la
metodologia s'entronca amb la pròpia de les ciències jurídiques basada en l'estudi i anàlisi de la norma, de la jurisprudència i de la doctrina. Caldrà que el
tutor o la tutora orienti l'estudiantat en aquest sentit.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'elaboració del treball es realitza en quatre etapes:

1. Etapa d'inici: la planificació

L'estudiantat elabora, amb el suport i vist-i-plau del tutor o tutora, un pla de treball que inclogui com a mínim els objectius, les preguntes clau del tema, la
metodologia i les fonts que s’empraran en la recollida de dades, els recursos que s’utilitzaran, una revisió bibliogràfica del tema, una primera versió de l’índex
de continguts del TFG i un cronograma amb els terminis de lliurament dels blocs de contingut de l’índex.

2. Etapa de desenvolupament

L'estudiantat, sota la direcció del tutor o tutora, revisa la bibliografia i, mitjançant la metodologia proposada i els recursos pertinents, desenvolupa el treball.
L'objectiu d'aquesta etapa és extreure les primeres conclusions que permetin assolir els objectius plantejats.

3. Etapa de finalització: la memòria final

L'estudiantat, sota la direcció i la supervisió del tutor o tutora, elabora la memòria final del TFG. Cal que la memòria final es revisi tants cops com es
consideri necessari. Aquesta etapa finalitza amb el dipòsit de la memòria final del TFG a la secretaria acadèmica dins del termini dels 10 dies hàbils anteriors
a la data de defensa, amb el vist-i-plau del tutor o tutora.

4. Etapa de defensa

L'estudiantat realitza la defensa oral i pública del TFG davant el seu tutor o tutora.

 

Sistema d'avaluació

L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball que faran els tutors o les tutores d’acord amb la graella
de criteris d’avaluació del TFG (art. 8 del Reglament). El pes principal de l'avaluació, però, recau en la memòria final i en la defensa oral.

 

Etapa Ponderació (%)

Planificació 10%

Desenvolupament 20%

Memòria Final 40%

Defensa 30%

Total 100%

 

Vegeu el document de l'acta de qualificació del TFG, en què consta la valoració dels resultats associtas a cadascuna de les quatre estapes en que
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http://www.grauade.udl.cat/export/sites/Ade/.content/documents/tfg/acta_qualificacio.doc


s'estructura el desenvolupament del TFG.
Vegeu la rúbrica de valoració de la defensa oral del TFG, en què consten tots els cristeris que es tenen en comte en la qualificació de la defensa oral.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

Universitat Pompeu Fabra (fases en l’elaboració d’un treball acadèmic) [en línia]

[Consulta: març de 2010] 

<http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tre-aca.html>

Universitat de Barcelona (pautes per a lapresentaciód’un treball acadèmic) [en línia] [Consulta: febrer de 2010]

<http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf>

Universitat Pompeu Fabra (la planificaciód’un treball)[en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://parles.upf.edu/cr/catacd/treball4.htm>

Universitat Politècnica de Catalunya (com presentar un treball acadèmic) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Catala.pdf>

<http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_5_Castella.pdf>

Universitat Politècnica de Catalunya (bibliografia i citacions) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_4_Catala.pdf>

<http://bibliotecnica.upc.edu/node/1553>

Universitat Politècnica de Catalunya (citar documents electrònics i audiovisuals) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_7_Catala.pdf>

Universitat Politècnica de Catalunya (citar documents impresos i comunicacions orals) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_6_Catala.pdf>        

Universitat de Lleida (com citar bibliografia) [en línia] [Consulta: març de2010]

<http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/COMESPRESENTA.htm>

Aspectes lingüístics

Enciclopèdia catalana. [enlínia]  [Consulta: març de 2010]

<http://www.enciclopedia.cat/>

Institut d’Estudiscatalans (2007),Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana.  [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://dlc.iec.cat/>

 Gramàtica de la llengua catalana. [en línia][Consulta:març de 2010]

<http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>

Real Academia Española(2001),Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.rae.es/rae.html>

Termcat. Centre de terminologia. [enlínia]  [Consulta: març de 2010]

<http://www.termcat.cat/>

Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic. [en línia][Consulta: març de 2010]

< http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/>

Aspectes formals i convencionals

Institut d’Estudis Catalans. Gramàtica de la llengua catalana.  [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp>

Llengua catalana.Generalitat de Catalunya. [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/>

Llengua catalana.Generalitat de Catalunya. (Majúscules i minúscules) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf>

Llengua catalana.Generalitat de Catalunya. (Abreviacions) [en línia] [Consulta: març de 2010]
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http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/majus.pdf


<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf>

Servei de Política Lingüística.Govern d’Andorra.  [en línia][Consulta: març de 2010]

 <http://www.catala.ad/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=204>     

Universitat de Barcelona (Qüestions gràfiques, d’estil i convencions; qüestions gramaticals; referències i citacions bibliogràfiques) [en línia][Consulta:
març de 2010]

< http://www.ub.es/criteris-cub/criteris.php>

Universitat de Lleida (Com se cita bibliografia) [en línia] [Consulta: març de2010]

<http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/Citacionsbibliografiques.htm> 

Universitat Oberta de Catalunya (Com se cita bibliografia) [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html>

 Recursos específics per especialitats

Criteris lingüístics per a l’àmbit jurídic i judicial  [en línia] [Consulta:marçde 2010]

<http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.cc15117be9e6a1b6bd6b6410b0c0e1a0/?
vgnextoid=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5d12a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultl>

Autoaprenentatge de llenguatge juríric [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/>

Dret internacional (com citar lleis en altres idiomes, etc.) [enlínia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.upf.edu/bibtic/dret/penal.html#webs>

<http://www.upf.edu/bibtic/dret/ljap.html>

CATAWEB. La llengua catalana en l’àmbit jurídic [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.cataweb.cat/>

Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat [enlínia] [Consulta: març de 2010]

<http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/vobasics.php>

Diccionari de termes econòmics i financers [en línia] [Consulta: març de 2010]

<http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_ca.html>

Diccionari dels mercats financers [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www.termcat.cat/dicci/mfinancers/index.html>

Diccionari de la renda [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www.termcat.cat/dicci/renda/index.html>

Diccionaris de comunicació i ciències relacionades [en línia][Consulta: març de 2010]

<http://www.bib.uab.es/comunica/diccionaris.htm#comunicaci%F3>

 

Referències complementàries:Terminologiai lèxics específics

 

Biblioteca terminològica (Centre de TerminologiaTERMCAT)
<http://www.termcat.es/biblioteca/index.eshtml>
Hi trobareu tots els diccionaris, vocabularis, lèxics, cartells i altres materials de divulgació que contenen terminologia tècnica i científica en català des de
l'any 1932.

 

Col·lecció de lèxics de la indústria (Departament d'Indústria, Comerç iTurisme/ Enciclopèdia Catalana)

<http://accnt.gencat.es/lexics/diccion.htm

Col·lecció de lèxics bilingües català-castellà que recullen més de 15.000 termes de diversos sectors industrials (arts gràfiques,electrònica, indústria bàsica,
begudes, béns d'equipament, pell, manufactures,transport, mobles, suro, pasta, plàstic,etc.).

 

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient)

<http://www3.gencat.es:81/sanejament/diccio.htm

Consulta en línia de termes de sanejament. Es pot triar l'idioma d'origen (català, castellà i anglès) i el de destinació.
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Diccionaris tècnics del món de la construcció (Departament de PolíticaTerritorial i Obres Públiques)

<http://www.gencat.es/ptop/llengua/index.htm

Consulta en línia de termes sobre ports i costes,hidrologia subterrània, construcció i carreteres. Podeu cercar la terminologia tècnica a partir del terme català,
castellà, francès i anglès.

 

Vocabularis de dret en línia (Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona)

<http://www.ub.es/slc/termens/termin.htm

Vocabularis de dret en línia (dret civil, mercantil, penal i processal),servei de  consultes terminològiques puntuals, vocabularis i diccionaris, activitats de la
Comissió Assessora deTerminologia Científica i fòrums de discussió terminològica.

 

Biblioterm (Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya)

<http://www.upc.es/slt/Biblioterm/

Bases de dades de recursos terminològics i lingüístics. La recerca de cada recurs pot fer-se per: autor, títol, àrea de coneixement, tipus de recurs i llengua.
Fitxa completa amb enllaços per als més de 380 diccionaris i altres recursos lingüístics.

 

Vocabularis en línia (Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona)

<http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincle3.htm

Catàleg de publicacions sobre vocabularis per al personal d'administració i serveis (ofimàtica, comptabilitat, gestió, material d'oficina, matriculació, previsió
social, relacions laborals i reprografia).Inclou el Vocabulari de la microinformàtica.

 

Models de documents

 

Manual de documents per a l’empresa (Departamentd’Indústria, Comerç i Turisme)

http://www.gencat.es/dict/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/index.html

Amb aquesta eina es posen al’abast de les empreses els models dels documents més habituals i les recomanacions lingüístiques que han de permetre
millorar la comunicació interna i lacomunicació amb els clients, i, en conseqüència la qualitat dels seus productes i serveis. Conté models de contractes
laborals i enllaços amb els Papers sindicals, de CCOO.

 

Models de redacció (Departament de Cultura)

http://cultura.gencat.es/llengcat/sial/menuas.asp

Conté més de 90 fitxes per a la redacció de documents (models d'acta, albarà, carta,contracte, citació, demanda, denúncia, factura, interlocutòria, ofici,
provisió, querella, rebut, recurs, saluda, sentència, sol·licitud, xec, etc.).

 

Plantilles de documents (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)

http://www.gencat.es/ptop/llengua/document/mdoc.htm

Plantilles en Word 6.0 de diferents documents que es poden personalitzar segons les necessitats de cada usuari. Els diferents documents que podeu trobar
en aquesta adreça són: acta de reunió, carta, certificat, convocatòria de reunió, informe i sol·licitud. Es complementa amb explicacions teòriques i exemples.

 

Models de contractes laborals (Departament de Treball)

http://www.gencat.es/treball/docum/montreball/mon_index.html

Aquí trobareu, en format PDF, totes les modalitats de contractes laborals vigents consultables en línia. Tots els models es poden visualitzar i
imprimir. (Darrera actualització: març 2002.)

 

Formularis administratius (Departament de Justícia)

http://www.gencat.es/justicia/llengua/formularis/index.htm

Plantilles de formularis administratius (acta,carta, certificat, convocatòria, informe, recurs i sol·licitud) i de formularis jurídics (demanda, denúncia, querella,
recurs,escrit de les parts, proposició de proves, provisió, interlocutòria i sentència).
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Formularis jurídics (Servei Lingüístic del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya)

http://www.cicac.org/newhtm/index_ling.htm

Plantilles de formularis jurídics: dret internacional, dret de família, societats de responsabilitat limitada,arrendaments urbans, formulari general i escrits de
tràmit. Seccions:terminologia juridicoadministrativa, novetats, fraseologia i bibliografia.

 

Banca i estalvi (Servei Lingüístic de Comissions Obreres)

http://www.comfia.net/catalunya/publicac/norma.htm

Publicació electrònica en format PDF formada per tres blocs de continguts: símbols i abreviatures, vocabularis i expressions, i documents financers.

2016-17

http://www.cicac.org/newhtm/index_ling.htm
http://www.comfia.net/catalunya/publicac/norma.htm

