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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

Doble titulació: Grau en Enginyeria
Informàtica i Grau en Administració i
Direcció d'Empreses

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en
Administració i Direcció d'Empreses

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFG

Nombre de
crèdits

9 9

Nombre de
grups

0 1

Coordinació VENDRELL VILANOVA, ANA MARIA

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

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.aldaz@udl.cat 1,5

ALLEPUZ CAPDEVILA, RAFAEL rafael.allepuz@udl.cat 4,5

ALONSO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL jose.alonso@udl.cat 4,5

ARMENGOL ROSINÉS, MARIA
TERESA

teresa.armengol@udl.cat 3,75

BARÓ LLINÀS, JOAN joan.baro@udl.cat 9

BORGES SAIZ, FEDERICO federico.borges@udl.cat 1,5

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat ,75

CLOP GALLART, MARIA MERCÈ mariamerce.clop@udl.cat 1,5

CODINA MEJÓN, JAUME LLUÍS jaume.codina@udl.cat 3,75

COS SÁNCHEZ, MARÍA PILAR pilar.cos@udl.cat 3

CUADROS AGUILERA, POL pol.cuadros@udl.cat ,75

DOMINGO DAZA, JOSEP F. josep.domingo@udl.cat 8,25
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ENCISO RODRÍGUEZ, JOAN PERE pere.enciso@udl.cat 4,5

ESCARDÍBUL FERRÀ, BLANCA blanca.escardibul@udl.cat 2,25

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

GALLIZO LARRAZ, JOSÉ LUÍS joseluis.gallizo@udl.cat 1,5

GRAÑÓ CALVETE, MARTA marta.granyo@udl.cat ,75

GUARDIOLA PASTOR, MARÍA INÉS agnes.guardiola@udl.cat 1,5

JUAREZ RUBIO, FRANCISCO francisco.juarez@udl.cat 1,5

JUÁREZ RUBIO, MARÍA ISABEL mariaisabel.juarez@udl.cat 2,25

MEDINA HERNÁNDEZ, VIVIAN
CONSTANZA

vivian.medina@udl.cat ,75

MILLAN GOMEZ, JOSE SEBASTIAN jose.millan@udl.cat ,75

MIQUEL FERNÁNDEZ, SILVIA MARIA silvia.miquel@udl.cat 1,5

MOLTO ARIBAU, MA. MARGARITA marga.molto@udl.cat 1,5

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

Horari de tutoria/lloc
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MONTEGUT SALLA, YOLANDA yolanda.montegut@udl.cat 1,5

MORENO GENÉ, JORDI jordi.moreno@udl.cat 1,5

PLA ARAGONES, LUIS MIGUEL lluismiquel.pla@udl.cat 1,5

PLANA FARRAN, MANUEL manel.plana@udl.cat 2,25

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mariajose.puyalto@udl.cat ,75

RAMON MOLINS, GABRIEL gabriel.ramon@udl.cat 1,5

RIBELLES SANS, MARIA TERESA mariateresa.ribelles@udl.cat 6

RIUS TORRENTÓ, JOSEP MARIA josep.riustorrento@udl.cat ,75

RUIZ DEL PORTAL BRAVO,
FRANCESC XAVIER

xavier.ruizdelportal@udl.cat 2,25

SABI MARCANO, FRANCISCO
JAVIER

xavi.sabi@udl.cat ,75

SALA RIOS, MERCÈ merce.sala@udl.cat 3

SOLANES GIRALT, MARIA
MONTSERRAT

montse.solanes@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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SÁNCHEZ PULIDO, LAURA laura.sanchez@udl.cat 1,5

TENA TARRUELLA, ANNA anna.tena@udl.cat 2,25

TORRES SOLÉ, TERESA teresa.torressole@udl.cat 1,5

VENDRELL VILANOVA, ANA MARIA anna.vendrell@udl.cat 2,25

VICEDO RIUS, ENRIC enric.vicedo@udl.cat ,75

VICENS ORTIZ, EVELIN evelin.vicens@udl.cat ,75

VILADRICH GRAU, MONTSERRAT montse.viladrich@udl.cat ,75

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 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 addient a la titulació d'ADE

Tràmits/actuacions inicials:

A començament de curs el Coordinador de la titulació indicarà com sol·licitar els àmbits de preferència de la temàtica
del TFG. L'àmbit temàtic s'escollirà a través de l’espai de l’assignatura Treball Final de Grau del Campus Virtual durant
el període setembre-octubre.
Durant el període octubre-novembre es resold l'assignació tutor-estudiant del TFG.

Informació rellevant a consultar en la web del Grau en ADE:

Consulteu el Reglament del TFG de la titulació d'ADE a la web del Grau en ADE.

IMPORTANT:

Estudiantat de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE

L’estudiantat de la Doble Titulació del Grau en Dret i del Grau en ADE ha de consultar la guia docent específica per
aquest itinerari formatiu:

http://www.doblegraudretade.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html
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http://www.grauade.udl.cat/export/sites/Ade/.content/documents/NormativaTFG.pdf
http://www.doblegraudretade.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html


Estudiantat de la Doble Titulació: Grau en Enginyeria  Informàtica i Grau en ADE

L’estudiantat de la Doble Titulació del Grau en EI i del Grau en ADE ha de consultar la guia docent específica per aquest
itinerari formatiu:

http://www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html

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.

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
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http://www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html


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 socials. Caldrà que el tutor o la tutora
orienti l'estudiantat en aquest sentit. Al llarg del curs es realitzaran varies sessions de formació presencial obligatòria grupals.

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

Sigui quina sigui la modalitat seleccionada, el TFG es  materialitzarà en l'elaboració d'una memòria escrita integrada, com a
mínim, pels següents elements:

a. Resum
b. lntroducció: justificació del treball, estat de la qüestió, objectius i metodologia aplicada
c. Desenvolupament analític
d. Conclusions
e. Relació de fonts, bibliogràfica o recursos materials utilitzats.

4. Etapa de defensa

L'estudiantat realitza la defensa oral i pública del TFG.

L’acte de defensa consistirà en una presentació breu dels objectius del treball, metodologia i  conclusions. Posteriorment,
l’alumne se sotmetrà a les qüestions que sobre el TFG li plantegin els membres del tribunal i les exposarà al mateix.

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament  del  treball així com la defensa
pública del mateix d’acord amb la següent ponderació.
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Etapa Ponderació (%)

Planificació 10%

Desenvolupament 20%

Memòria Final 40%

Defensa 30%

Total 100%

Un cop realitzada la defensa del TFG, els tutors i les tutores remetran les qualificacions finals  dels TFG tutoritzats al
coordinador o a la coordinadora del Grau en Dret i del Grau en ADE qui les introduiran a l'acta corresponent.

La Comissió d'Estudis de Grau de la FDET a proposta del coordinador o de la coordinadora del  Grau que correspongui,
atorgarà la menció de Matricula d'Honor entre l'estudiantat del TFG que hagi obtingut una qualificació igual o  superior a 9
atenent la nota del seu expedient acadèmic i tenint en compte que la normativa  acadèmica limita el nombre de Matricules
d'Honor al 5% de l'estudianat matriculat en una  determinada matèria.

L'alumne matriculat al TFG que no defensa o suspèn el TFG l’haurà de  tornar a matricular el  curs següent. En ambdós casos
es mantindrà els mateixos tutors/es i tema, a no ser que  l'alumne demani el  canvi. Si reuneix els requisits de la convocatòria
per acabament d'estudis  podrà examinar-se en aquesta convocatòria.

Bibliografia i recursos d'informació

Recursos

Recursos per al Treball Final de Grau (TFG) i de Màster (TFM): https://biblioguies.udl.cat/tfgtfm

Com citar i elaborar bibliografies: https://biblioguies.udl.cat/comcitar

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Davant la situació d’emergència de salut pública a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS‐CoV‐2 la
metodologia docent de les tutories individuals, així com els lliurament documentals i les defenses passen a ser en format
virtual mitjançant el Campus Virtual.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Davant la situació d’emergència de salut pública a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS‐CoV‐2 la
data de llirament de la Memòria final del TFG continua sent el 31 de maig.

Per tal que la defensa del treball final es faci en sessió pública, l'exposició oral es durà a terme mitjançant l'enregistrament
d'un vídeo per part de l'estudiant que ha complir les següents especificacions:

1. El vídeo no podrà tenir una duració superior a 10 minuts.
2. La mida del vídeo no podrà ser superior a 200 MB.
3. El vídeo es podrà enregistrar en qualsevol format que permeti la seva visualització i es pot utilitzar qualsevol suport

visual per acompanyar la seva explicació (PowerPoint, prezi, etc.).
4. El vídeo s’haurà de pujar a l’espai del Campus Virtual de l’assignatura TFG del Grau o Doble Titulació que correspongui

en l’eina de Fòrums.

Amb caràcter excepcional, se suprimeixen els Tribunals Externs per fer la valoració dels TFG, els tutors I les tutores dels
quals hagin atorgat una qualificació de 8,5 punts. Per tant, el tutor o la tutora podrà avaluar el desenvolupament i la defensa
del TFG fins a un màxim de 10 punts.

A continuació es detalla el nou calendari de les actuacions necessàries relatives al TFG:

ACCIÓ                                                                                                                                              DATES           

Data límit per lliurar la Memòria Final de TFG en format pdf al tutor/a 31 de maig 2020

2019-20

https://biblioguies.udl.cat/tfgtfm
https://biblioguies.udl.cat/comcitar


Data límit per lliurar vistiplau dels tutors i de les tutores als coordinadors i a les coordinadores de
Grau i Doble titulació de Grau

15 de juny 2020

Data límit perquè l’estudiantat pugi els vídeos de defensa dels TFG 21 de juny 2020

Data límit perquè el professorat tutor dels TFG formuli les qüestions
relatives al vídeo de defensa de l’estudiantat que ha tutoritzat.

24 de juny 2020

Data límit perquè l’estudiantat contesti les qüestions plantejades pels
tutors i per les tutores del TFG

29 de juny 2020

Data límit per lliurar les qualificacions finals als coordinadors i a les
coordinadores de Grau i Doble Titulació de Grau

5 de juliol 2020
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