
Reglament de l’assignatura “Treball Fi de Grau” del Grau en Pedagogia 

(Aprovat en la CAT del 28 d’octubre de 2014) 

 

Descripció 

El Treball Fi de Grau (endavant TFG) representa la culminació del procés d’aprenentatge de 
l’alumnat al llarg dels estudis de Grau. Haurà d’elaborar-se obligatòriament durant el 4t curs, 
anualment i de manera individual. Permetrà comprovar amb un caràcter global fins quin punt 
s’han adquirit les destreses i competències que el capaciten per a l’exercici de la professió. 

El disseny, desenvolupament i presentació de resultats estaran tutoritzats  pel professorat de la 
Titulació. 

 

Responsable docent 

El TFG és una assignatura que depèn conjuntament del departaments de: 

o Didàctica i Organització Escolar. 
o Educació Comparada i Història de l’Educació. 
o Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. 
o Teoria de l’Educació. 

Cada departament assignarà un grup de professors/es tutors/es responsables de la direcció dels 
TFG. 

La responsabilitat docent d’aquesta assignatura recau en la Comissió de Treball Fi de Grau, 
constituïda per: 

o President/a de la CAT. 
o Coordinador/a de la titulació. 
o Un/a professor/a per departament. 
o Coordinadors/es de Tercer i Quart. 
o Un/a estudiant. 

Aquesta Comissió serà la responsable de la coordinació acadèmica i de gestió del Treball Fi de 
Grau. 

 

Matricula 

La matricula del TFG es realitzarà en el període ordinari amb les demés assignatures del grau, i 
dóna dret a dues convocatòries oficials en el curs acadèmic a seleccionar entre les tres 
convocatòries possibles (gener, juny i setembre). 

 

Modalitats de treball 

 L’estudiant elaborarà un treball sobre algun dels temes que prèviament acorde amb el/la tutor/a 
assignat i que farà referència als camps de fonamentació  i/o actuació professional del 
pedagog/a. El contingut de cada TFG correspondrà a un dels següents tipus: 



1) Treballs de revisió i investigació bibliogràfica relacionats amb la titulació. 
2) Treballs experimentals o d’aplicació professional relacionats amb la titulació. 
3) Treballs coordinats amb les pràctiques externes de la titulació. 

Es podran admetre altres modalitats de treballs, sempre que siguen aprovades per la Comissió 
de Treball Fi de Grau. 

 

Tutoria del TFG 

El TFG ha de realitzar-se sota la supervisió d’un/a tutor/a acadèmic/a. 

La tutorització acadèmica del TFG es realitza pel professorat de Didàctica i Organització 
Escolar, Educació Comparada i Història de l’Educació, Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en 
Educació i Teoria de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’educació amb 
implicació amb el Grau de Pedagogia. També podràs actuar com a cotutors/es professorat 
d’altres departaments amb implicació en el Grau de Pedagogia, amb reconeixement en el POD 
dels mateixos. 

Les sues funcions son: 

- Orientació per a la cerca documental i la revisió bibliogràfica. 
- Planificació del treball. 
- Concreció de l’estructura del treball (aspectes a tractar, distribució de capítols, etc.) 
- Revisió i avaluació progressiva del text. 
- Donar el vit-i-plau per a la seua presentació. 
- Formar part de les Comissions avaluadores dels TFG, en cap cas podran participar en 

aquelles que hagen de jutjar els TFG dirigits per ell/a. 

D’altra banda, ha d’avaluar a l’estudiant en funció del seu interès i implicació, emetent un 
informe que farà arribar a la Comissió avaluadora. 

En el cas que l’estudiant considere que el seu TFG te la qualitat suficient per a ser defès i el/a 
tutor/a no ho considere així (i per tant, no presente l’informe perceptiu autoritzant la defensa), 
l’estudiant podrà entregar el TFG per ENTREU i presentar-lo a Secretaria de la Facultat, 
conjuntament amb una sol·licitud fonamentada per a la seua defensa dirigida a la Comissió de 
Treball Fi de Grau. La Comissió demanarà un informe al/la tutor/a i decidirà sobre l’autorització 
de la defensa, una vegada analitzats els arguments d’ambdues parts informarà al/la tutor/a i a 
l’estudiant.  

 

Assignació de temes i tutors/es 

La Comissió de TFG publicarà un llistat de línies d’investigació i àmbits temàtics suggerits pels 
diferents Departaments, i un llistat de professorat que exercirà la funció de tutorització 
acadèmica. 

Si hi ha alumnat que vulga mantenir el/la seu/a tutor/a de TFG assigant en anys anteriors o 
vulga que el/la tutor/a de pràcticum que li han assignat en el curs vigent siga també el seu tutor/a 
de TFG, podrà entregar a la Comissió de Coordinació del TFG el document de conformitat entre 
tutors/es i estudiant. 

En el cas de no existir l’acord esmentat, amb posterioritat es realitzarà una assignació pública, 
d’acord amb l’expedient acadèmic. En el cas de que una persona no puga assistir a 



l’adjudicació, acudirà en el seu lloc un representant, amb la fotocòpia del DNI de l’estudiant 
interessat/da i la seua corresponent autorització. 

 

Línies d’investigació. 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ 

Història de l’educació contemporània 

Educació Comparada i Internacional 

Política educativa 

DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR 

Organització escolar 

Didàctica 

Tecnologia Educativa 

Avaluació Educativa 

DEPARTAMENT DE TEORIA DE L’EDUCACIÓ 

Valors, ciutadania i convivència 

Educació i creativitat 

Processos i contextos educatius 

Pedagogia familiar 

Educació per a la salut 

DEPARTAMENT DE MÈTODES D’INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 

Orientació educativa i professional 

Respostes metodològiques i avaluatives als problemes educatius 

TIC 

Diversitat 

Diagnòstic en educació 

 

Presentació del TFG 

Per a poder presentar el TFG s’han de complir les següents requisits: 

1. Estar matriculat/da en aquesta signatura 
2. Tenir superades les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau. 
3. Els/les estudiants han d’entregar al seu tutor/a, el TFG definitiu perquè puga realitzar 

les últimes rectificacions i donar així el vist-i-plau 15 dies abans del seu dipòsit en 
ENTREU. 



Complerts els requisits, l’estudiant ha de pujar a ENTREU el seu TFG en format pdf, 
conjuntament amb l’autorització de defensa del seu/a tutor/a, dins del termini establert per fer-
ho. 

Si hi ha cap incompatibilitat justificada respecte a les dates de lectura possibles, haurà d’indicar-
ho en el camp d’observacions de l’ENTREU i pujar la documentació que ho certifique. A més, 
es presentaran 3 exemplars enquadernats del TFG en la secretaria del Departament del tutor o 
tutora. 

Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud de defensar el TFG en cada convocatòria i en els 
10 dies següents, es faran públics en la Secretaria de la facultat i en l’Aula Virtual la data, hora i 
lloc de presentació. 

La defensa es portarà a terme en una sessió pública davant d’un tribunal. Els tribunals estaran 
composats per tres professors/es tutors/es de TFG. Excepcionalment es podrà integrar com a 
membre d’un tribunal professorat que no tutoritze TFG. 

La presentació oral del treball tindrà un temps màxim de 15 minuts, més 15 minuts per al debat 
amb el tribunal. 

 

Avaluació del TFG 

La nota global del TFG serà el resultat de la mitja ponderada de: 

 

Treball escrit realitzat per l’estudiant (Comissió Avaluadora) 60% 

Exposició oral i defensa del TFG (Comissió Avaluadora) 25% 

Interès i implicació de l’estudiant (Tutor/a del TFG) 15% 

 

El treball escrit així com l’exposició oral i defensa seran avaluats per una Comissió avaluadora 
constituïda per titular i tres suplents: dos professors/es, com a mínim, formaran part del 
Departament del tema del TFG i un tercer pertanyerà a un altre dels Departaments. 

Cada Departament constituirà tres comissions per a l’avaluació dels TFG formades per dos 
professors/es titulars i dos suplents. En total 12 professors/es. 

Els membres titulars seran seleccionats d’entre el professorat que tutoritza el TFG i els membres 
suplents seran seleccionats d’entre el professorat que imparteix docència en el Grau en 
Pedagogia, tot i que no haja tutoritzat TFG. 

Les Comissions avaluadores es constituiran cada curs acadèmic i els seus membres actuaran en 
la valoració de TFGs en les tres convocatòries oficials (gener, juny i setembre). 

La defensa de TFG es realitzarà de forma pública i presencial davant la Comissió avaluadora i 
consistirà en una exposició i un torn de preguntes i debat. En la exposició, l’estudiant haurà 
d’exposar els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del seu TFG en el termini 
màxim de quinze minuts. Seguirà amb un breu torn de valoracions, comentaris, o preguntes per 
part del tribunal.  

El tutor/a, per la seua part, emetrà un informe d’avaluació on s’avaluarà l’interès i implicació de 
cada estudiant tutoritzat, que farà arribar a la Comissió avaluadora corresponent. En l’esmentat 
informe apareixerà la nota numèrica atorgada pel tutor o tutora i, a més, serà necessària 



l’explicació del procés seguit en el desenvolupament del TFG, expressant el grau d’adquisició 
de competències per part de l’estudiant, així com qualsevol incidència o dada rellevant. 

Les Comissions avaluadores realitzaran la nota mitja ponderada dels diferents informes i les 
faran arribar a la Comissió de Treball Fi de Grau. Per realitzar la nota mitja ponderada serà 
requisit aprovar el treball escrit realitzat per l’estudiant. 

Es comunicarà a l’estudiant la nota que ha obtingut immediatament després de la presentació, 
defensa i valoració per part de la corresponent Comissió, menys en el cas de que la Comissió 
considere oportú entregar la nota al final del dia d’exposicions. El president o presidenta de la 
Comissió entregarà un informe amb la valoració global del treball a l’estudiant. 

Les Comissions avaluadores poden proposar “Matricula d’honor” quan consideren que el treball 
ho mereix, mitjançant un informe que ho justifique i que vaja dirigit a la Comissió de Treball Fi 
de Grau, que serà qui decideixi la seua assignació. 

De la mateixa manera, quan un TFG tinga la valoració de “Suspens”, el Tribunal emetrà un 
informe justificant la qualificació, dirigit a la Comissió de TFG i que entregarà a l’estudiant i al 
tutor o tutora. 

Tots els TFG presentats seran sotmesos a una revisió per part del sistema antiplagi de la 
Universitat de València, en el cas de detectar-se plagi estarà suspès el treball. 

Per a la correcta valoració del treball de Fi de Grau, d’acord amb les competències que 
l’alumnat ha d’aconseguir en aquesta assignatura, es consideraran el criteris establerts en el 
verifica: 

Respecte a la qualitat del treball desenvolupat: 

- L’actualització i exhaustivitat de la revisió teòrica i bibliogràfica. 
- L’adequació del disseny i procés d’investigació/desenvolupament per a l’objectiu 

general final al que es dirigeix el TFG. 
- L’adequació de la recollida d’informació i originalitat en l’anàlisi i interpretació de la 

mateixa. 
- La integració en la síntesi dels resultats en relació a la teoria existent i les investigacions 

anteriors i/o d’altres autors/es consultats/des. 
- Reflexions i/o propostes sobre prospectiva i/o continuïtat del tema desenvolupat. 

Respecte a l’informe del TFG, com element de comunicació, es tindrà en compte: 

- L’adequació formal de l’informe (estructura i presentació, per tant ha de contenir un 
índex correctament paginat). 

- L’expressió escrita, perquè siga comprensible per al lector. 
- L’adequació, claredat i valor comunicatiu del treball realitzat (taules, quadres, gràfics, 

arguments utilitzats...). 
- La pulcritud tipogràfica i ortogràfica. 
- L’adequació de la forma de citació. 
- L’associació de les cites en el text respecte a la bibliografia (o referències) inclosa en 

l’informe. 
- La extensió. Des de la Comissió es recomana que el TFG tinga una extensió no inferior 

a les 30 i no superior a les 60 pàgines, escrites amb un tampany de lletra 12, interlineat 
1,5 i 3cm de marge. 

Respecte a la presentació oral de l’informe del TFG, es tindrà en compte: 

- Qualitat de la exposició: estructuració, fluïdesa, expressió oral. 



- Utilització d’elements multimèdia de recolzament a la presentació (si procedeix). 
- Precisió en les respostes a les preguntes de la Comissió Avaluadora. 

En funció del tipus de treball, la Comissió prioritzarà els criteris d’avaluació més pertinents. 

Les actes de valoració del tribunal, així com tota la documentació relativa a la defensa i entrega 
del TFG, inclòs l’informe del tutor o tutora, s’entregaran en Secretaria del Centre. 

Cada estudiant te dret a dues convocatòries, de les tres que proposa la Comissió TFG (gener, 
juny i setembre). Per optar a la convocatòria anticipada (octubre del mes següent que exigeix 
una segona matricula el mes de setembre) l’estudiant ha de comptar amb un informe 
d’autorització de defensa del seu tutor o tutora del curs anterior. 

 

Actes i qualificacions 

Les actes del TFG son úniques. 

La publicació de les notes i procediments de revisió de qualificacions segueixen els calendaris i 
procediments habituals en la Universitat de València. 

 


