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Junta de Facultat 
7 de juliol de 2018 

 

NORMA PRÒPIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 

 

1. El Treball de Fi de Grau consisteix en un estudi que s’ha de 

lliurar en pdf i s’ha de poder presentar en paper (amb 

independència que se’n pugui exigir defensa oral). 

El material presentat: 

a. ha de consistir en un informe o estudi o similar 

equiparable als que poden produir els professionals de 

cada disciplina; 

b. ha de poder avaluar-se autònomament com a producte, 

independentment de les vicissituds experimentades durant 

el procés d’elaboració; 

c. ha de ser formalment vàlid i ha de seguir les orientacions 

metodològiques de la FFL o el sistema alternatiu 

determinat per la comissió del Treball de Fi de Grau de 

cada estudi, que pot delegar aquesta elecció en el tutor; 

d. ha de demostrar el domini de les competències atribuïdes 

al Treball de Fi de Grau i les competències específicament 

lligades a la línia temàtica en què s’inscrigui. 

 

2. El Treball de Fi de Grau s’ha d’elaborar durant el segon 

semestre del quart curs. El temps de dedicació a aquesta 

assignatura és de 150 hores. En alguns plans d’estudis es preveu 

la possibilitat que el Treball de Fi de Grau pugui ser tutelat 

conjuntament amb un tutor extern durant el període de mobilitat. 

S’entén que l’estudiant aprofitarà l’estada en una altra 

universitat per recollir dades o per accedir a bibliografia, i 

que el Treball de Fi de Grau serà tutelat per mitjans telemàtics 

pel tutor de la UIB. En aquest cas l’estudiant complirà els 

mateixos terminis i condicions d’avaluació que l'alumnat 

presencial. 
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3. Cada consell d’estudis nomenarà una comissió del Treball de 

Fi de Grau, que constarà del nombre de professors que el consell 

d’estudis cregui necessari. Aquesta comissió serà presidida pel 

cap d’estudis de la titulació. Les funcions d’aquesta comissió 

són: 

  

a. proposar anualment la llista de línies temàtiques que 

s’ofereixen per a l’elaboració del Treball de Fi de Grau; 

b. resoldre les sol·licituds d’adscripció dels estudiants a 

les línies temàtiques elegides; 

c. determinar la necessitat d’organitzar sessions 

metodològiques col·lectives i, si s’escau, organitzar-les; 

d. aprovar els criteris d’avaluació generals, i. e., els que 

es refereixen a l’assoliment de competències generals de 

la titulació; 

e. aprovar els criteris d’avaluació específics, i. e., els 

que es refereixen a l’assoliment de competències i 

continguts associats a cada línia temàtica, que han de 

presentar els professors responsables; 

f. nomenar els professors avaluadors o els tribunals 

d’avaluació; en cas que no hi hagi designació prèvia de 

professor avaluador o de tribunal, actuar com a ens 

avaluador; 

g. si escau, validar la nota final proposada per l’ens 

avaluador, o modificar-la. El professor tutor podrà ser 

oït per la comissió.  

 

4. Tots els professors a temps complet, a excepció dels 

professors ajudants no doctors, han de presentar línies 

temàtiques a la comissió del Treball de Fi de Grau dels seus 

estudis si són requerits pel cap de departament. En el moment de 

fer la proposta, els professors indicaran quants d’estudiants 

poden tutelar dins cada línia. Per a cada línia proposada els 

professors aportaran els criteris d’avaluació referits al domini 

de competències i coneixements específics relacionables amb la 

línia temàtica corresponent. Les competències s'han de 
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seleccionar entre les que preveu el pla d'estudis. 

 

5. La comissió del Treball de Fi de Grau compilarà anualment 

l’oferta de places per fer el Treball de Fi de Grau, de manera 

que sigui almenys igual al nombre d’estudiants que 

previsiblement estaran en condicions acadèmiques de matricular-

se de l’assignatura Treball de Fi de Grau multiplicat per 1,5. 

S’entén que els alumnes estan en condicions de matricular-se de 

l’assignatura Treball de Fi de Grau quan han complert els 

requisits marcats al pla d’estudis de la titulació. L’assignació 

definitiva de línia temàtica serà posterior al procés de 

matrícula. Els departaments implicats en la docència dels 

estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres rebran aquestes 

informacions i vetllaran perquè l’assignació de professors 

tutors sigui suficient. 

 

6. La llista de línies temàtiques elaborada per la comissió del 

Treball de Fi de Grau durà adjunt a cada línia el nom dels 

professors responsables i l’itinerari formatiu a què correspon, 

si escau. Abans de l’inici del segon semestre de quart curs, a 

instàncies del cap d’estudis, l’estudiant matriculat durant el 

termini ordinari haurà de seleccionar tres línies temàtiques de 

les ofertes i n’haurà de marcar l’ordre de preferència. Aquest 

mecanisme pot ser substituït per una reunió presencial 

obligatòria on s’adjudicarà a l’alumne la línia temàtica. La 

comissió del Treball de Fi de Grau tindrà en compte aquest ordre 

de preferència mentre sigui possible. Quan això no sigui 

possible per raó del nombre de coincidències, arbitrarà un 

sistema de selecció d’acord amb aquests dos criteris, per ordre 

jeràrquic: 1) nota mitjana de l’expedient, i 2) si escau, a 

criteri dels caps d’estudis, escrit de motivació presentat per 

l’estudiant. Els alumnes matriculats durant el període 

d'ampliació de matrícula només podran optar a les línies 

temàtiques i als tutors que hauran quedat lliures després del 

primer procediment d'assignació. En aquest segon cas, 

l'adjudicació es farà per ordre cronològic de sol·licitud. Si 

els diferents consells d’estudis així ho acorden, l’assignació 

de línies temàtiques pot fer-se en una actuació única, que 
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comprengui tant els alumnes matriculats durant el termini 

ordinari com els alumnes matriculats durant el període 

d’ampliació. 

 

7. Abans d’iniciar-se el procés de tutela s’impartiran les 

sessions comunes de metodologia, si la comissió del Treball de 

Fi de Grau n’ha programades. A principis del segon semestre de 

quart, l’estudiant acudirà a la primera sessió de tutoria amb el 

professor assignat. En aquesta sessió el professor i l’estudiant 

acordaran el títol provisional del treball, el professor 

explicarà a l’estudiant els criteris i el calendari d’avaluació 

i acordaran plegats un calendari de visites. Finalment, tots dos 

signaran per duplicat un compromís acadèmic on figuraran la 

línia temàtica assignada, el títol provisional del treball, tots 

els criteris d’avaluació i el sistema i les dates d’avaluació. 

 

8. Els criteris d’avaluació es reparteixen en tres parts: 

 

a. aspectes formals (20 per cent de la nota): grau de 

compliment de les Orientacions metodològiques per a la 

presentació de treballs acadèmics o de qualsevol altre 

llibre d’estil alternatiu o complementari posat 

efectivament a disposició de l’estudiant. Si la comissió 

opta per complementar o per substituir les orientacions de 

la Facultat, s’ha de fer constar als criteris d’avaluació;  

b. competències i coneixements generals (40 per cent de la 

nota): grau d’assoliment de les competències i dels 

continguts que el pla d’estudis associa a l’assignatura 

Treball de Fi de Grau o al mòdul en què s’inscriu, i grau 

d’assoliment de les competències bàsiques del grau. 

Aquestes competències i aquests continguts han de ser 

especificats per la comissió del Treball de Fi de Grau i 

han de ser idèntics per a tots els treballs d’un mateix 

estudi; 

c. competències i coneixements específics (40 per cent de la 

nota): grau d’assoliment de les competències i els 

coneixements d’acord amb allò que preveuen els criteris 

d’avaluació que es poden associar a la línia temàtica 
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assignada. Aquestes competències i aquests continguts i 

criteris d’avaluació els ha d’especificar el professor 

tutor i els ha de comunicar a la comissió del Treball de 

Fi de Grau juntament amb les seves propostes de línies 

temàtiques. En qualsevol cas, aquests ítems d’avaluació 

s’han de seleccionar entre els que preveu el pla 

d’estudis. 

 

Hi ha plans d’estudis que posen un èmfasi especial en la forma 

del treball i, concretament, en aspectes lligats a l’expressió 

escrita i, si escau, oral. En aquests estudis, aquestes 

competències fan part també de les competències generals. No es 

tracta, doncs, d’incrementar la part de la nota dedicada a 

aspectes formals, sinó de tenir en compte aquest factor en 

l’avaluació de l’assoliment de competències i continguts 

generals (40 per cent). 

Les graelles d’avaluació consistiran en la llista d’ítems a 

avaluar (coincident amb la llista de competències, coneixements 

i criteris d’avaluació). En cas que dins un sector (general o 

específic) els ítems no hagin de tenir tots el mateix pes 

relatiu, així s’especificarà amb percentatges als criteris 

d’avaluació. 

 

9. Avaluadors. L’avaluació del Treball de Fi de Grau tindrà 

sempre, com a mínim, dos agents: el professor tutor i un segon 

agent avaluador. Aquest segon agent d’avaluació el determinarà 

cada comissió del Treball de Fi de Grau i pot ser un professor 

avaluador diferent del professor tutor o un tribunal. En 

qualsevol cas, els avaluadors diferents del tutor (individuals o 

assignats a un tribunal) han de ser professors que compleixin 

les condicions per dirigir treballs. Cada comissió del Treball 

de Fi de Grau pot nomenar tants de tribunals com cregui 

convenient. La comissió del Treball de Fi de Grau vetllarà per 

l’adequació del perfil dels membres dels tribunals a les línies 

temàtiques dels treballs que hauran d’avaluar. En cas que la 

comissió del Treball de Fi de Grau no designi professors 

específicament avaluadors o tribunals, s’entendrà que la funció 

d’avaluació final l’exercirà la mateixa comissió. 
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10. Procediment d’avaluació 

 

a. Part del professor tutor: si la comissió del Treball de Fi de 

Grau no decideix una altra cosa, el professor tutor emplenarà 

una graella d’avaluació on apareixeran totes les competències 

atribuïbles al Treball de Fi de Grau i els ítems corresponents 

als requisits formals. Per a cada punt dels prevists, el 

professor indicarà el resultat de l’aplicació dels criteris 

d’avaluació. El professor tutor s’abstindrà d’emplenar la part 

de la graella que específicament es refereixi a aspectes lligats 

a la presentació oral del treball davant un tribunal.  

La comissió del Treball de Fi de Grau pot decidir que la tasca 

d’avaluació del professor tutor consisteix només en la resposta 

sobre la conveniència que el treball continuï el procés 

d’avaluació. En aquest cas, serà la segona instància d’avaluació 

la que concretarà la nota del treball d’acord amb els ítems 

prevists. 

En cas que el tutor no doni el vistiplau a la continuació de 

l’avaluació, haurà de proposar una nota (de 0 a 4,9), el treball 

es considerarà suspès i l’estudiant podrà demanar revisió de 

nota en els termes prevists al Reglament acadèmic vigent. En 

aquest cas, la comissió del Treball de Fi de Grau actuarà de 

tribunal de revisió. El professor tutor podrà ser oït si així ho 

demana. 

 

b. Part del professor avaluador o del tribunal avaluador: el 

segon agent avaluador rebrà còpia del treball presentat i la 

graella d’avaluació emplenada pel professor tutor. En aquest 

segon moment de l’avaluació s’ha de vetllar per assegurar 

l’equitat de l’avaluació dels treballs presentats. Per complir 

aquesta funció, el segon avaluador (individual o col·lectiu) pot 

validar la graella d’avaluació presentada pel professor tutor o 

modificar-la. En aquest segon cas, el professor tutor en serà 

informat i podrà ser oït si així ho demana. Els avaluadors 

trametran tota la documentació a la comissió del Treball de Fi 

de Grau. 
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c. Part del tribunal en cas que hi hagi presentació oral: el 

tribunal ha de complir les funcions previstes per al segon agent 

avaluador i, a més a més, ha d’emplenar la part de la graella 

d’avaluació específicament dedicada a aspectes lligats a la 

presentació oral. 

 

d. Part de la comissió del Treball de Fi de Grau: la comissió 

farà les funcions de segon agent avaluador si no se’n determina 

cap altre. Aquesta comissió rebrà tota la documentació 

relacionada amb l’avaluació dels treballs i en publicarà les 

qualificacions. 

 

e. En els casos en què el segon agent avaluador sigui un sol 

professor, hi ha la possibilitat de revisió davant el mateix 

professor. En els casos en què el segon agent avaluador és un 

tribunal, no hi ha possibilitat de revisió.  

Els professors tutors no poden participar en deliberacions ni 

resolucions relatives als treballs que hagin dirigit, ni com a 

membres de tribunals ni com a membres de la comissió del Treball 

de Fi de Grau. Quan es produeixi una coincidència d’aquest 

tipus, el professor afectat abandonarà la reunió, a la qual es 

podrà reincorporar per tractar altres assumptes o altres 

treballs. 

 

11. Sobre les defenses orals. Cada comissió del Treball de Fi de 

Grau pot determinar la necessitat que el treball, a més de 

presentar-se per escrit, s’hagi de defensar oralment, segons 

consti al pla d'estudis corresponent. La defensa oral sempre ha 

de ser davant un tribunal i serà pública si així ho demana 

l'alumne (reglament acadèmic, sobre els exàmens orals). El 

tribunal també determinarà el grau d’assoliment de les 

competències adjudicades al Treball de Fi de Grau. Les defenses 

orals s’han de fer necessàriament dins el període d’avaluació 

del segon semestre. 

 

12. L’assignatura Treball de Fi de Grau no té tutela acadèmica 

als estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, de manera que 
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els estudiants que no la superin al final del curs en què hi 

estan matriculats han de tornar a passar pel procés de 

sol·licitud i assignació de línia temàtica i tutor en el període 

corresponent d’un altre curs. 

 

 


