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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101524

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Ciències Biomèdiques (M
2018)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Ciències Biomèdiques
(2009)

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 EGEA NAVARRO, JOAQUÍN

Departament/s CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2021-22

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

BELLES BELLES, ALBA alba.belles@udl.cat 1

CABISCOL CATALA, ELISA elisa.cabiscol@udl.cat 1

CANTÍ NICOLÁS, CARLES carles.canti@udl.cat 1

DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELES mariaangeles.delatorre@udl.cat 3,5

DOLCET ROCA, FRANCESC
XAVIER

xavi.dolcet@udl.cat ,5

EGEA NAVARRO, JOAQUÍN joaquim.egea@udl.cat 1,5

GARCERA TERUEL, ANA ana.garcera@udl.cat 1

GARÍ MARSOL, ELOI eloi.gari@udl.cat 1

LLOVERA TOMAS, MARTA marta.llovera@udl.cat ,5

LOPEZ ORTEGA, RICARDO
ENRIQUE

ricard.lopez@udl.cat ,5

MARÍN SANGUINO, ALBERTO alberto.marin@udl.cat ,5
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MEDINA HERNÁNDEZ, LORETA
MARÍA

loreta.medina@udl.cat 1

MORA GIRAL, CONCEPCION conchi.mora@udl.cat ,5

PALLARES QUIXAL, JUDITH judit.pallares@udl.cat ,5

PAMPLONA GRAS, REINALDO
RAMON

reinald.pamplona@udl.cat 1

PEREZ PEREZ, ROSA MARIA rosamaria.perez@udl.cat ,5

SOLER TATCHÉ, ROSA MARIA rosa.soler@udl.cat 1,5

VERDAGUER AUTONELL, JOAN joan.verdaguer@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

TFG CATALA

Continguts fonamentals de l'assignatura

El Mòdul V del Grau de Ciències Biomèdiques consiteix en el Pràcticum (24 ECTS) i el Treball Final de Grau (TFG,
6 ECTS). En el Practicum s'ha de dur a terme una estada de 19 setmanes en un laboratori de recerca. Sobre
aquesta estada s'ha de redactar una memoria que constituirà el Treball Final de Grau (TFG).

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El TFG consistirà en una memòria relacionada amb la tasca duta a terme durant l'estada de Pràcticum. Tindrà un
format científic que inclogui: Introducció, Objectius, Material i Mètodes, Resultats, Discussió i Bibliografia.

Aquesta memòria no tindrà més de 40 pàgines. La memòria haurà de ser revisada pel tutor de TFG i opcionalment
pel supervisor del laboratori d’acollida.

Al mes de Juliol l’alumne haurà d'exposar el treball realitzat durant l'estada davant un tribunal format pel
coordinador del mòdul V, el tutor i un altre professor. Aquesta exposició tindrà una durada entorn als 15 minuts
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amb el posterior torn de preguntes.

Els terminis per presentar la memòria i les dates d'exposició oral seran indicats pel coordinador a travès del
campus virtual.

Annexe: Lletres (i mida) acceptats per al text principal del TFG (peus figura i referències excloses):

Calibri 12

Tahoma 11

Arial 11

Interlineat 1.5

Marges:

superior i inferior 2.5 cm

laterals: 2.5 a 3 cm.

Sistema d'avaluació

Al mes de Juliol l’alumne haurà d'exposar el treball realitzat durant l'estada davant un tribunal format pel
coordinador del mòdul V, el tutor i un altre professor. Aquesta exposició tindrà una durada entorn als 15 minuts
amb el posterior torn de preguntes.

Per l'avaluació final es considerarà la qualificació dels membres del tribunal.

El no compliment dels terminis marcats pel coordinador per presentar les memòries o altres documents, pot
comportar penalitzacions en la qualificació.
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Calibri 12

Tahoma 11

Arial 11

Interlineat 1.5

Marges:

superior i inferior 2.5 cm

laterals: 2.5 a 3 cm.

Sistema d'avaluació
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