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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL FI DE GRAU

Codi 102644

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

9

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Daries Ramón, Natalia 
ndaries@aegern.udl.cat

Departament/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà 
Anglès 
Francès 
Alemany 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Biscarri, Joan 
biscarri@pip.udl.cat 

Cantons Vendrell, Silvia 
scantons@dal.udl.cat 

Cecilia Averós, Joan 
jcecilia@matematica.udl.cat 

Codina Mejon, Jaume 
cmjaume@aegern.udl.cat 

Colom, Antoni 
antonio.colom@aegern.udl.cat 

Company, Joaquim 
ximo.company@hahs.udl.cat 

Cristóbal Fransi, Eduard 
ecristobal@aegern.udl.cat 

Daries Ramón, Natalia 
ndaries@aegern.udl.cat 

Ferrer Rosell, Berta 
berta.ferrer@aegern.udl.cat 
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Fite, Francesc 
francesc.fite@hahs.udl.cat 

Gómez Adillón, Mª Jesús 
m.jesus.gomez@econap.udl.cat 

Llanes Baró, Àngels 
allanes@dal.udl.cat 

Machetti Sanchez, Sandro 
sandro.machetti@hahs.udl.cat 

Mariné Roig, Estela 
estela.marine@aegern.udl.cat 

Martin Fuentes, Eva 
eva.martin@udl.cat 

Martin Rubio, Xavier 
xabierm@dal.udl.cat 

Mina Riera, Núria 
nuriamina@dal.udl.cat 

Morros Bovet, Xavi 
xavi.morros@udl.cat 

Pardell Vea, Agnes 
agnes.pardell@dpub.udl.cat 

Parra, Montserrat 
mparra@filcef.udl.cat 

Pascual, Francisco Garcia 
garcia.pascual@geosoc.udl.cat 

Planas, Josefina 
josefina.planas@hahs.udl.cat 

Ribelles Sans, Maria Teresa 
tribelles@aegern.udl.cat 

Sánchez Pulido, Laura 
lsanchez@aegern.udl.cat 

Serrano Ferran, Emmanuel 
emmanuel.serrano@matematica.udl.cat 

Solà Solé, Pere 
pere@filcef.udl.cat 

Torres Solé, Teresa 
torres@econap.udl.cat 

Trepat, M. Lluisa Ochoa 
lis@dpub.udl.cat 
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Informació complementària de l'assignatura

Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 150 crèdits del Grau en Dret. 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 dies6 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 Turisme.

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
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Competències específiques

Capacitat de crear i dirigir una empresa de serveis turístics atenent i donant resposta als canvis de l’entorn
en què s’opera.
Capacitat de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa
turística i institucions.
Capacitat d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de
decisions.
Capacitat d'identificar, gestionar i dissenyar estratègies i plans d’ordenació per a territoris i destinacions
turístiques d’acord amb els principis de la sostenibilitat.
Comprensió dels principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i
econòmica.
Capacitat de dissenyar productes turístics i definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
Capacitat d'identificar els recursos turístics i avaluar el seu potencial.
Coneixement i domini de llengües estrangeres.
Capacitat de prendre decisions de finançament i d’inversió en empreses de serveis turístics.
Capacitat de relacionar els objectius de la gestió i la gestió turística amb el fi d’aconseguir una experiència
satisfactòria turísticament i legítima culturalment.
Comprensió del marc legal que regula les activitats turístiques.

Competències Transversals

Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat d’organitzar i planificar.
Treball en equip i lideratge.
Capacitat de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la
resta a través de la cooperació i col·laboració.
Capacitat d'actuar en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

 

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.
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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.

Per a més dades quant a la temporització del TFG, consulteu el calendari. Sistema d'avaluació

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%

 

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 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.
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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(compresentar 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 deCatalunya (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 PolitècnicadeCatalunya (citar documents electrònics iaudiovisuals) [en línia]

[Consulta: març de 2010]GUIA DOCENT: TREBALL FI DE GRAU 0

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

Universitat PolitècnicadeCatalunya (citar documents impresos icomunicacions orals) [en línia] [Consulta: març de
2010]

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

Universitat de Lleida (comcitar 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 (20072),Diccionaride la llenguacatalana. Barcelona: Edicions 62 i EnciclopèdiaCatalana.
[en línia] [Consulta: març de 2010]

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

Gramàtica de lallenguacatalana. [en línia][Consulta:març de 2010]

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

Real Academia Española(200122),Diccionariode la lenguaespañola. Madrid: Espasa Calpe.[en línia] [Consulta:
març de 2010]
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<http://www.rae.es/rae.html>

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

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

Universitat oberta decatalunya. Servei Lingüístic. [en línia][Consulta: març de 2010]

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

 

Aspectes formals i convencionals

Institut d’Estudiscatalans. Gramàtica de lallengua catalana. [en línia][Consulta: març de

2010]

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

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

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

Llengua catalana.Generalitat decatalunya. (Majúscules i minúscules) [en línia]

[Consulta: març de 2010]

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

Llengua catalana.Generalitat decatalunya. (Abreviacions) [enlínia] [Consulta: març de

2010]

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

Servei de PolíticaLingüística.Govern d’Andorra. [en línia][Consulta: marçde 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; qüestionsgramaticals;

referències i citacions bibliogràfiques) [enlínia][Consulta: març de 2010]

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

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

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

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

2010]

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