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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 102543

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Agrària i
Alimentària

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 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JAVIER

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL

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

ARGEMI ARMENGOL,
IMMACULADA

immaculada.argemi@udl.cat ,37

ARNÓ SATORRA, JAIME jaume.arno@udl.cat ,38

AVILLA HERNANDEZ, JESUS
CLAUDIO

jesus.avilla@udl.cat ,38

BALLESTA REMY, ASTRID astrid.ballesta@udl.cat 3

BARAIBAR PADRÓ, BÀRBARA barbara.baraibar@udl.cat ,37

BOSCH SERRA, ÁNGELA
DOLORES

angela.bosch@udl.cat ,37

CANTERO MARTINEZ, CARLOS carlos.cantero@udl.cat 3,01

COTS RUBIÓ, LLUÍS lluis.cots@udl.cat ,75

DE LA FUENTE OLIVER,
GABRIEL

gabriel.delafuente@udl.cat ,37

ESCOLÀ AGUSTÍ, ALEXANDRE alex.escola@udl.cat ,74

FERNÁNDEZ SERRANO,
ÁLVARO

alvaro.fernandezserrano@udl.cat 3,38
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GARCIA HERNANDEZ, ESTHER esther.garcia@udl.cat ,75

IBARZ MARTÍNEZ, RAQUEL raquel.ibarz@udl.cat ,75

LAMPURLANÉS CASTEL, JORGE jorge.lampurlanes@udl.cat 3,75

LLORENS CALVERAS, JORDI jordi.llorens@udl.cat ,38

LOPEZ FRUCTUOSO, MARIA
LUISA

marialuisa.lopez@udl.cat ,75

MARTIN CLOSAS, LLUIS lluis.martin@udl.cat ,38

MOLINA URESTE, MARIA ESTER ester.molina@udl.cat ,38

MONSERRAT VISCARRI,
JOAQUIM

joaquim.monserrat@udl.cat 2,25

OLIVA PALAU, JONÀS jonas.oliva@udl.cat ,75

PASCUAL ROCA, MIQUEL miquel.pascual@udl.cat ,75

PASTOR SÁENZ, JOSE NARCISO narciso.pastor@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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PELEGRIN VALLS, JONATHAN jonathan.pelegrin@udl.cat ,37

PLAZA BONILLA, DANIEL daniel.plaza@udl.cat ,76

PUIGDOMENECH FRANQUESA,
LUIS

lluis.puigdomenech@udl.cat ,75

PÉREZ LUQUE, GABRIEL gabriel.perez@udl.cat ,37

RECASENS GUINJUAN, JORDI R. jordi.recasens@udl.cat ,38

ROMERO FABREGAT, MARIA
PAZ

mariapaz.romero@udl.cat 1,5

ROYO ESNAL, ARITZ aritz.royo@udl.cat ,75

SAVIN PARISIER, ROXANA roxana.savin@udl.cat ,75

SEGARRA BOFARULL, JOAN joan.segarra@udl.cat ,38

SERRANO RUIZ, HADALY hadaly.serrano@udl.cat ,37

SIMON MIQUEL, GENÍS genis.simon@udl.cat ,74

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc
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TORRA FARRE, JOEL joel.torra@udl.cat ,75

VILLALBA MATA, DANIEL daniel.villalba@udl.cat ,75

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JAVIER javier.alvarez@udl.cat 1,88

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Competències

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis
posteriors amb un alt grau d'autonomia.
competències generals
CG1. Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin per objecte la
construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns
mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin compresos en la tècnica pròpia de la
producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria
agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres,
de salaons i, en general, qualsevol altra dedicada a Ia elaboració i / o transformació, conservació, manipulació i
distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans i / o rurals -parcs, jardins,
vivers, arbrat urbà, etc.-, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació
paisatgística)
CG2. Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, maquinària i sistemes de subministrament
hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i normativa constructiva, i les relacions entre les
instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la
jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquells i aquest
entorn amb les necessitats humanes i de preservació de l'entorn.
CG3. Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries,
explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos
associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i gestió de recursos humans, de conformitat
amb criteris deontològics.
CG4. Capacitat per a la redacció i signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions
dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el
paisatgisme, tinguin o no caràcter d'informes pericials per Òrgans judicials o administratius, i amb independència
de l'ús a què estigui destinat el bé moble o immoble objecte de les mateixes.
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CG5. Capacitat per a la redacció i signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de
residus de les indústries agroalimentàries explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria
i el paisatgisme.
CG6. Capacitat per a la direcció i gestió de tota classe d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i
ramaderes, espais verds urbans i / o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les
noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i
comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
CG7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així
com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
CG8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
CG9. Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits
socials d'actuació.
CG10. Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació
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