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ATENCIÓ per simplicitat i per afavorir la lectura, aquest text fa servir sols una forma gramatical 

del gènere en canvi de fer servir masculí/femení. Tradicionalment sempre s'ha fet servir el 

masculí. Per variar s'ha fet servir la forma femenina. 
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CONVOCATÒRIA TFG  
Sols hi ha una convocatòria anual que es pot escollir de dues opcions: 

a)  Convocatòria de Maig o Ordinària (lliurament al maig, defenses al juny/juliol) 

b)  Convocatòria de Setembre o Extraordinària (lliurament al juliol, defenses al setembre) 

c)  Convocatòria de febrer. Per alumnes suspeses  de TFG (lliurament al desembre, defenses al 
gener) 

FUNCIONAMENT  TFG 
El Treball de Final de Grau és una assignatura de 15 ECTS  en la que s’ha de realitzar un treball 

de recerca. Per facilitar la realització del treball  trobem:  

● Classes de TFG impartides per la  Coordinadora  de TFG des de l’inici el curs  fins a  les 

vacances de Nadal.  

●  En principi el curs 21-22 està pensat per ser presencial però pot variar d’escenari segons 
indiquin les Autoritats Sanitàries i Universitàries 

● Les classes en escenari de presencialitat no es gravaran però si es faran gravacions 
curtes de tutorials i es publicarà en Moodle material bàsic i material extra 

● L’assistència a classe és recomanable però no obligatòria però si és obligatori el 

seguiment dels tutorials i del material publicat 

● Tutories personalitzades de setembre fins al lliurament definitiu de TFG. La tutora és la 

responsable del seguiment del TFG. Cada tutora estableix la seva forma de treballar, els 

timings, els formats de lliuraments parcials... Al final del TFG elabora un informe que és 

clau per l’acceptació o no del TFG per la seva defensa.  

QUALIFICACIÓ DEL TFG 
 

La qualificació del TFG es realitza en un acta acadèmic: la defensa del TFG. L’alumna, si el seu 
TFG és apte per la seva defensa, presentarà breument el seu treball davant un Tribunal format 

per tres persones (veure més informació en aquest  document i  a la Normativa del TFG) 

Es  valoren 3  grans aspectes: treball escrit, defensa oral i competències 

● Treball escrit 50% 

● Defensa oral 30% 

● Competències 20%  
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Al Moodle Mediterrani es troba el document “avaluació” que és el sistema que es fa servir per 

avaluar el TFG on es pot veure en detall els aspectes valorats. 

PARTS DEL TFG  
Atès el caràcter únic de cada TFG, no es proposa cap esquema tancat de desenvolupament sinó 

que és cada estudiant amb  la seva tutora qui dissenya el treball. Malgrat això, és convenient que 
el treball s’ajusti a unes determinades normes de presentació, al servei de la claredat expositiva 

i l’ordenació i tractament sistemàtic de la informació, ja que tot plegat n’afavoreix la comprensió i 

l’avaluació.  

El Consell de TFG va decidir que el model de TFG sigui les línies dels articles de revistes  

acadèmiques, car és a tipologia d’informació i recerca que es fa a totes les universitats (europees 

i de gran part del món). A més es va establir una plantilla (publicada al Moodle) on es recull el 

tipus de lletra, mida, color, interlineat, etc. TOTHOM ha de fer servir dita plantilla. En el exemple 

de plantilla s’explica el que ha d’haver en cada apartat. De manera que la informació en dita 

plantilla, complementa la indicada en aquest document.  

Ensems, tots els TFG han de basar-se en els aspectes formal (utilització de caràcters especials, 

tipus de cites/referència, figures, taules...) recollits al Llibre d’Estil de EU Mediterrani.  

 L’estructura del Treball Final de Grau s’ha d’adequar als apartats que s’indiquen a continuació: 

Taula1 Estructura del TFG 

Concept Breu explicació orientativa 
Espai  en pàgines 

(aprox.) 
Portada Model al moodle  1 

Abstract + 

paraules clau 

tema, objectius, justificació, resum essencial, , 

principals resultats. En un paràgraf únic.  5 paraules 

clau.  En anglès i en la llengua en què es faci el TFG..  

1 

Introducció 

Justificació del tema. Hipòtesi  (si n’hi ha) Metodologia 

breu, estructuració del treball . NORMALMENT ÉS UN 

SOL CAPÍTOL 

1 

Corpus teòric 

sintètic 

Part teòrica basada en Literatura acadèmica. Seguint 
el llibre d’estil de Mediterrani i el que s’indica a la 

rúbrica del corpus teòric . S’aconsella que sigui més 

una revisió de literatura que un compendi clàssic més 

5-10 
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Concept Breu explicació orientativa 
Espai  en pàgines 

(aprox.) 
propi d’un manual que d’una recerca. PODEN HAVER 

UN O MÉS CAPÍTOLS 

Metodologia 

S'ha d'explicar amb claredat la metodologia adequada 

i validada  

1-3 

Resultats 

exposar els resultats de la metodologia. S'aconsella fer 
servir  taules sintètiques o qualsevol altres format  més 

que altres sistemes reiteratius. Però  cada cas és 

diferent- POT SER UN O MÉS CAPÍTOLS AMB EL 

NOM DE RESULTATS O ALTRE QUE SIGUI 

ESCAIENT 

5-10 

Conclusions  

les conclusions són com el diagnòstic d'un metge on 

es combinen els resultats amb la revisió de literatura i 

es veu la discussion del tema  

1-3 

Bibliografia 
ordenada alfabèticament  en sistema APA 7 i 
completa. Seguin el Llibre d’Estil de Mediterrani 

1-3 

Annex 

Si s’escau 

En molts casos es gestiona la metodologia en un full e 
càlcul (entrevistes formalitzades, checklist, anàlisi de 

webs, impacte mediàtic, etc.) . En aquest casos es 

lliura junt amb el TFG en un document a part , 

mantenint el format de full de càlcul . NO SEMPRE HI 

HA ANNEX. Si es tracta de fulls de càlcul, gravacions 

o altres formats poden presentar-se en un altre  

document adjunt,  

x 

Font: Elaboració pròpia 

ELECCIÓ/COMUNICACIÓ DE TEMA 
Les estudiants  poden escollir un tema de TFG proposat per professores o un lliure que  ha de 

complir els requisits  mínims i ha de ser validat per Coordinació 

Requisits mínims perquè un tema TFG sigui acceptat: 

● Que es pugui fer per una o dues persones en un curs escolar 

● Que hi hagi literatura acadèmica 
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● Que es faci servir una eina de recerca adient i rigorosa  

● Que coordinació accepti el document de rúbriques 

● Obtenir el vist-i-pau de la Coordinadora de TFG  

Procediment a seguir 

● Contactar amb la Coordinadora per exposar-li la idea inicial sia tema proposat per 
professor o tema lliure  presentat per l l’estudiant.  

● La coordinadora comentarà , si cal, reorientarà el tema i aconsellarà la persona més 

adient per la tutorització. 

● A partir d’aquí l’alumna haurà de redactar el  document Rúbriques de  TFG 
conjuntament amb la tutora. Serà el full de ruta. Es presentarà a la Coordinadora (límit 

28 d’octubre 2021 via Moodle) per obtenir el vistiplau definitiu 

Així doncs, totes les alumnes han de lliurar el document Rúbriques de  TFG (via Moodle)  fins  

el 2 de novembre (independentment de la convocatòria matriculada) Aquest document té caràcter 

contractual de manera que no s’ha de redactar sense fonament 

El document Rúbriques de  TFG és un document realitzat entre l’estudiant i la tutora on es 

detalla: 

● Tema 

● Objectius fonamentals del TFG 

● Adequació  /Rellevància del tema: tota recerca per petita que sia ha de tenir un sentit. 

● Rúbriques del corpus teòric és la mateixa per tothom.  

● Rúbrica pel corpus pràctic  es farà fent servir el Catàleg de Rúbriques o modificar-es o 
crear-ne una de noves. El catàleg  de Rúbriques del Corpus pràctic es recull les eines 

més emprades  però és impossible recollir en un catàleg totes les eines metodològiques 

que es poden fer servir, per això si les rúbriques proposades no s’adeqüen, la tutora 

haurà de fer una rúbrica aplicada al tipus d’instrument metodològic emprat. Ha de tenir 

els perfils similars a la resta de rúbriques. 

● S’indicarà si el TFG és realitzable en situació de confinament o semi confinament. I en 
cas de no ser-ho plantejar un pla B. 

CLASSES DE TFG 
Les Classes de TFG es fan des de l’inici de curs fins a les vacances de Nadal. Segons el calendari 

d’EUM i en l’horari establert per Direcció i publicat a la Web de’EUM. L’assistència a classe no 

és obligatòria  però si n`és molt recomanable. 
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En principi, i tot seguint les indicacions de les autoritats pertinents, es faran en escenari de 

presencialitat però, en cas de canvi d’escenari (confinament o semipresencialitat), les classes es 

faran a l’aula i en streaming  o totalment en videoconferència. 

El material treballat a classe, els exercicis, els exemples i material complementari juntament amb 

petits vídeos tutorials es publicaran al Moodle i són d’obligat seguiment. 

TUTORIES DE TFG 
Les tutories del TFG seran realitzades per cada tutora  en l’horari establert i comunicats via 
Moodle o via correu electrònic  En escenari de presencialitat les tutories seran presencials però 

també es poden fer (i  amb igual validesa) via mail o els sistemes de comunicació que faci servir 

EUM.  

S’han de fer un mínim de 5 tutories (presencials o virtuals) amb lliurament de material significatiu, 

si no la tutora NO podrà fer informe favorable. 

 

DATES FONAMENTALS TFG 

Les següents dates són de obligada observància 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER (només per repetidors de 

TFG) 

Lliurament del TFG: 22/12/2021 

Consell de TFG: 11/01/2021  

Canvi de convocatòria: 15/01/2021 (a juny o a setembre)  

Defenses: 18/01/2021 a 29/01/2021 (en horari de matí i tarda) 

 

PER CONVOCATÒRIA DE JUNY I  PER EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 

Lliurament del Document de  Rúbriques del TFG: 28 /10/21 

CONVOCATÒRIA DE JUNY 
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Lliurament del TFG: 13/05/2022  

Consell de TFG: 27/05/2022  

Canvi de convocatòria: 28/05/2022  

Defenses: 07/06/2022 a 01/07/2022 (en horari de matí i tarda) 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 

Lliurament del TFG: 15/07/2022 

Consell de TFG: 22/07/2022  

Defenses: 01/09/2022 a 13/01/2022 (en horari de matí i tarda) 

 

ALERTA el document de Rúbriques s’ha de lliurar al 28 d’octubre en tots els 

casos. Aquest document es fa servir dos cops 

1) L’alumna farà  lliurament a la coordinadora per veure la seva viabilitat, via 

Moodle EUM fins el 28/10/21.  La coordinadora ho revisarà  i si fos 

necessària alguna modificació l’alumna la faria i s’establiria una nova  data 

de lliurament  

2) La tutora, un cop presentat el TFG, lliurarà via mail  o en carpeta 

compartida, el document de Rubriques tot marcant la casella qeu 

correspongui i si cal farà observacions  

ACCEPTACIÓ DE TFG PER LA SEVA DEFENSA: 
Coordinació a partir del informes emesos per les tutores i comprovant que e s’acompleixin els 
mínims de les rúbriques   determinarà si  el TFG és apte o no per la defensa. En cas de dubtes 

es portarà el TFG al Consell de TFG. 

Això no vol dir que el TFG està aprovat, car això és decisió del Tribunal que valorarà el 

escrit(50%, les competències(20%) i la defensa oral (30%). 
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ACTE ACADÈMIC DE LA DEFENSA DEL TFG 
La defensa del TFG és un acta acadèmic en que l’estudiant presenta el seu TFG (si n’és apte) 

davant d’un Tribunal format per tres persones: La coordinadora del TFG, la tutora y un vocal. En  

cas que la tutora i la coordinadora fos la mateixa persona, es formaria per la tutora/coordinadora 

i dos vocals . Cada membre del Tribunal té el mateix pes per qualificar el TFG 

Excepte que les circumstàncies sanitàries siguin diferents, les defenses seran presencialsperò 

podria variar segons  les Autoritats. 

De manera presencial, l’estudiant haurà de ser-hi  15 minuts  abans de l’hora programada 

(excepte  si és a les 08.00h).  

La defensa consta de  les següents parts:  

● Presentació del TFG i tribunal per part de la coordinadora (aprox. 1 minut) 

● Explicació oral de l’estudiant  ( o estudiants) ( 10/12 minuts) La introducció ha de ser en 
anglès 

● Preguntes/comentaris dels membres del tribunal ( entre 15-30 minuts) L’estudiant 
prendrà notes per poder respondre a les preguntes /comentaris  

● Deliberació  de la nota per part del Tribunal ( a l’aula buida) 

● Comunicació de la nota i lliurament de l’acta del TFG  En els casos que es faci la defensa 
per sistema de videoconferència l’acta serà signada telemàticament  (Signaturit o similar) 

i, en uns dies, l’alumna i els membres del tribunal rebran l’acta signada per correu 

electrònic. La coordinadora farà arribar dites actes a Secretaria Acadèmica 

A l’acta s’indicarà: 

● Dades bàsiques: tutora/es de TFG;  Títol del TFG; Tutora; data 

● Aspectes /comentaris valoracions de la part escrita de la defensa oral i de les 
competències 

● Nota de cada una de les tres parts i la nota final 

● Serà signada per cada  membre del Tribunal 

● La signatura de l’alumna/es no fa referència a la nota sinó al CODI ÈTIC.  

La defensa d’un TFG és un acte acadèmic en el qual s’indiquen els aspectes positius del TFG,  

els punts a millorar o altres qüestions sempre amb l’objectiu d’aprendre (en dues direccions: 
tribunal /alumnes, alumnes/tribunal).  
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La defensa d’un TFG és un acte públic per tota la Comunitat Mediterrani.  És més, s’aconsella 

que estudiants d’altres cursos vagin a veure defenses de TFG. L’estudiant pot convidar a amics 

i familiars. No s’accepten mascotes, excepte gossos pigall. El públic no podrà intervenir en la 

defensa  excepte que hi hagi una doctora i que s’acrediti com a tal prèviament a la Coordinadora 

de TFG . Malgrat tot això,  per  la situació de pandèmia i segons sigui l’escenari (semipresencial 
/presencial/confinament) el públic serà molt reduït o  no podrà no haver-hi públic, segons indiquin 

les Autoritats competents. S’informarà oportunament  

MATERIAL AL MOODLE 
Es  facilitaran diferents tipus de materials 

● Manual del TFG 

● Normativa del TFG,   

● document Rúbriques de  TFG (model) 

● Catàleg de Rúbriques 

● Plantilla del TFG (obligat seguiment exacte) 

● document d’Avaluació de TFG, 

● horaris de tutories de coordinació 

● temes proposats per professores 

● Es publicarà el llibre d’Estil de EU Mediterrani 

● Es trobarà el material emprat a les classes, exercicis, exemples  i material extra(d’obligat 

seguiment). 

● Es trobarà vídeos tutorials dels aspectes claus del TFG (d’obligat seguiment). 

● Altres materials d’interès 

 

 

 

*Les dades indicades poden variar per imponderables 


