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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101724

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

12

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFG

Nombre de
crèdits

12

Nombre de
grups

1

Coordinació JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN MANUEL

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Distribució de crèdits 15% activitats presencials. 
85% activitats no presencials
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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

BADIA RIBES, MARIA ELENA elena.badia@udl.cat 9

BLAVIA GALINDO, CAROLINA carolina.blavia@udl.cat 0

CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA elena.cardenosa@udl.cat 2,25

DOMINGO COLL, JORDI jordi.domingo@udl.cat 0

JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN
MANUEL

ramon.julia@udl.cat 6,75

LLADONOSA LATORRE,
MARIONA

mariona.lladonosa@udl.cat 0

MATA ROMEU, ANNA anna.mata@udl.cat 9

MATEO GONZALEZ, DIEGO diego.mateo@udl.cat 5,25

MIRANDA RUCHÉ, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat 4,5

MIRÓ MIRÓ, ADELINA deli.miro@udl.cat 5,25

PELEGRI VIANYA, XAVIER xavier.pelegri@udl.cat 0
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SANVICEN TORNÉ, FRANCISCA paquita.sanvicen@udl.cat 3,75

TORRES GONZÁLEZ, TERESA teresa.torresgonzalez@udl.cat 7,5

ÖZTÜRK OKUMUS, ÖZGÜR
GÜNES

ozgurgunes.ozturk@udl.cat 6,75

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Informació complementària de l'assignatura

Per cursar el TfG cal

1. Tenir 168 crèdits aprovats

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar, proposar i dissenyar un tema de recerca.
Aplicar correctament el mètode científic per a conèixer un problema o realitat.
Emprar i relacionar les competències adquirides en les diferents matèries cursades del grau.
Portar a terme una cerca documental sobre un tema.
Construir un marc teòric i plantejar hipòtesis de treball.
Dur a terme un treball de camp amb rigorositat.
Gestionar dades i materials d’investigació.
Redactar el projecte i resultats de la recerca autònomament.
Comunicar el resultat d'un treball d'investigació.
Desenvolupar una reflexió crítica sobre els resultats del treball.
 

Competències

CG1: Desenvolupar capacitat crítica, d'anàlisi i síntesi

CG3: Desenvolupar capacitate per a la resolució de problemes i presa de decisions

CG7: Exeercir un aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves

CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat

CE13: Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els es pugui realitzar algun tipus d'intervenció social

Continguts fonamentals de l'assignatura

Disseny i desenvolupament d'una investigació sobre la realitat social o àmbit professional.
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Presentació dels resultats de la investigació.

Defensa i exposició dels resultats.

Eixos metodològics de l'assignatura

A principi de curs l'alumne proposa un tema d'investigació que està relacionat amb un àmbit temàtic que haurà
seleccionat prèviament per grau d'interés.

Aquest tema pot ser un estudi teòric, una exploració/recerca, una sistematització d'experiències, etc., que acabarà
de definir conjuntament amb el tutor.

Durant el curs acadèmic haurà de lliurar el disseny i la planificació temporal del projecte i haurà de dur a terme la
recerca.

A final del curs, es farà una presentació pública del TfG.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Segona quinzena de setembre:

Primera trobada del/a coordinador/a amb els alumnes per informació general
Assignació tutors/alumnes

Del 15 de setembre al 15 d'octubre:

Primera trobada tutor/alumne. Consens sobre el tema del TfG

Octubre-juny

Tutories individuals (mínim quatre)
Tutories grupals (si s'escau)

Juny: lliurament del treball i presentació pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

Disseny Investigació    20%
Valoració treball de camp  25%
Informe final 35%.
Defensa pública de l'Informe 10%
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Participació en les tutories 10%

Bibliografia i recursos d'informació

Guia elaborada per la biblioteca de com fer el TFG pas a pas i amb bibliografia de suport:
http://biblioguies.udl.cat/TFG

 

Bibliografia bàsica
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