
	

 

INSTRUCCIÓNS PER A LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DEL  
TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) EN HISTÒRIA DE L’ART 

(Aprovades per la Comissió Acadèmica del 
Títol en Història de l’Art el 21 de juny de 2017) 

	

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Comissió del TFG del Grau en Història de l'Art, d'acord amb el Reial decret 1393/2007 de 

29 d'octubre, el document de verificació del títol del Grau en Història de l'Art i el Reglament 

de Treball de finalització de Grau de la Universitat de València, elabora les instruccions per a 

la reglamentació del TFG del títol del Grau en Història de l'Art. 

Aquestes Instruccions tenen l'aprovació de la CAT i el Deganat de la Facultat de Geografia i 

Història tramita una còpia al vicerectorat competent en matèria d'estudis de Grau. 

Les Instruccions, rectificades per l'experiència dels cursos anteriors, es consideren obertes a 

les modificacions que exigesca la millora del TFG. Les citades modificacions serien 

proposades per la Comissió del TFG i si escau, aprovades per la CAT. 
	

1. REQUISITS 

L'alumnat haurà d'haver superat 150 crèdits bàsics i obligatoris per a poder matricular el seu 

Treball Final de Grau. 
	

2. SISTEMA D'ELECCIÓ DEL TUTOR/A I TEMA DEL TREBALL 

2.1. Cada docent doctor/a de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art que imparteix en el 

Grau haurà de fer la proposta d'un nombre determinat de temes de TFG, segons conste en 

el seu POD, a la persona coordinadora de 4º curs abans del 15 de setembre. Les propostes 

aniran acompanyades d'un títol i un breu resum-descriptor de 5 línies, i hauran de ser 

aprovades tant per la Comissió del TFG, considerant les normatives i acords establits, 

com per la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) d'Història de l'Art. El llistat de temes i 

tutors/as del TFG es publicarà almenys una setmana abans de l'acte d'elecció del mateix. 

 

2.2. L'acte d'elecció del tema de TFG es celebrarà en la primera quinzena d'octubre, en un 

dia fixat que s'anunciarà degudament a les persones interessades. En l'acte, de caràcter 

presencial, l'elecció i adjudicació s'efectuaran seguint l'ordre rigorós de nota mitjana 



	

d'expedient acadèmic, facilitat per la Universitat de València. L'alumnat escollirà aquell que 

més li interesse entre les opcions que vagen quedant lliures en el llistat de temes del TFG. 

 

2.3.  Posteriorment, se signarà un contracte d'aprenentatge amb la persona tutora, on 

s'arreplegarà el compromís mutu d'acceptació de les condicions durant un curs acadèmic. En 

cas d'incompliment o desavinences, la CAT d'Història de l'Art i els òrgans competents 

resoldran aquest conflicte. En el contracte d'aprenentatge figurarà que la persona tutora està 

en el seu dret d'impedir la defensa del treball sempre que considere que no ha arribat al 

nivell adequat per a la seua avaluació. A més, haurà d'emetre un informe positiu o negatiu 

que serà tingut en consideració pels tribunals avaluadors. 

	

2.4. L'assignació d'un tema de TFG i del seu tutor/a tindrà solament validesa durant el curs 

acadèmic en el qual es matricule. En cas que el/l'estudiant no superara la matèria en aquest 

període, la comissió, prèvia consulta amb la persona tutora podrà valorar si pot continuar 

amb el mateix tema o ha d'iniciar un altre. 
	

3. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL FINAL DE GRAU 

3.1. El TFG és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la 

supervisió d'una persona tutora. 
	

3.2. El TFG permetrà a l'estudiant mostrar d'una manera integrada els coneixements 

formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau. 
	

3.3. Entre altres objectius propiciarà: 

a) El contacte de l'alumnat amb les fonts i materials per a l'elaboració d'un treball històric- 

artístic. 

b) Desenvolupar la capacitat de selecció, crítica i síntesi de la informació obtinguda. 

c) Desenvolupar la capacitat d'exposició escrita d'acord amb les normes formals mínimes: 

índex, desenvolupament amb epígrafs, cites, bibliografia i fonts. 

d) Iniciar a l'alumnat en la relació dialèctica entre hipòtesi o plantejaments inicials, recollida 

e) Potenciar l'habilitat per a l'exposició pública i la defensa dels treballs. 
	

	

	



	

3.4. Aspectes formals: 

a) Seran presentats amb una extensió entre 80.000 i 100.000 caràcters, inclosos els espais i 

els peus de pàgina. D'acord amb el calendari pel qual es regiran els períodes de lectura en 

cada curs acadèmic, el/la alumne/a haurà de presentar a la seu electrònica de la Universitat 

de València, a través de la plataforma “Entreu” (http://entreu.uv.es) la sol·licitud de defensa i 

avaluació del TFG. Amb perfil d'estudiant, s'escollirà l'opció "Treball Fi de Grau". Per accedir 

s'ha d'identificar amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la que s'utilitza 

per a l'accés al correu electrònic). Al costat del document “pdf” del TFG s'annexarà el 

formulari de lliurament amb vistiplau del tutor/a i l'elecció del tipus de defensa. 

b) El treball haurà de constar de títol, índex, cos principal del text, cites a peu de pàgina i 

bibliografia. 

c) El treball podrà incloure annexos si es considera adequat. 

d) El sistema de cites haurà de ser obligatòriament el de la revista departamental Ars Longa. 
	

3.5. Aspectes metodològics: 

La persona tutora del treball orientarà sobre les metodologies adequades per a la realització 

del treball, que seran exposades de manera clara en el capítol introductori. 
	

4. REPARTIMENT DEL TREBALL EN CRÈDITS ECTS 

El TFG tindrà una assignació de 12 crèdits equivalents a 300 hores de treball de l'alumnat 

repartides de la següent manera: 

Activitats presencials 

a) Tutories dirigides: 15 hores 

b) Exposició pública: 3 hores 

Activitats no presencials 

c) Treball autònom de l'alumnat: 282 hores. 
	

5. DEFENSA I AVALUACIÓ 

5.1. El treball serà jutjat mitjançant un procediment complet o simplificat per un tribunal 

designat per la Comissió del TFG. Estarà format per 3 membres del professorat doctor del 

Departament. La persona tutora del TFG no podrà formar part d'aquest tribunal. 
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5.2. En cadascuna de les dues convocatòries oficials, la Comissió del TFG nomenarà tants 

tribunals com siguen necessaris per a poder avaluar els treballs presentats, tant pel 

procediment complet com pel simplificat, i comunicarà públicament la data, hora i lloc de 

l'acte de defensa amb suficient antelació, respectant les dates proposades per la secretaria 

del centre. 
	

5.3. El tribunal jutjarà els següents aspectes: 

a) Grau d'adequació a les recomanacions fetes per la persona tutora. 

b) Qualitat del treball i obtenció dels resultats proposats. 

c) Capacitat d'argumentar emprant un llenguatge propi de la disciplina històrica-artística. 

d) Qualitat d'exposició escrita, segons els cànons crítics de la disciplina. 

e) ) Qualitat de l'exposició oral. 
	

5.4. La defensa del TFG pel procediment complet tindrà 3 parts: 

a) Exposició pública del treball per part del/l'estudiant (durada màxima: 15 minuts) 

b) Valoració i recomanacions per part del membre ponent del tribunal (durada màxima: 10 

minuts) 

c) Resposta del/l'estudiant després de les paraules del tribunal (durada màxima: 10 minuts). 

Els percentatges seran: 20% per la defensa pública del mateix i 80% pel treball escrit. La 

qualificació podrà aconseguir la nota màxima de 10 - Excel·lent. 
	

5.5. La defensa del TFG pel procediment simplificat requerirà del consentiment mutu de la 

persona tutora i  del/l'estudiant. L'opció haurà  de sol·licitar-se expressament  en l’apartat 

corresponent del Formulari de lliurament. La defensa consistirà en la compareixença pública 

del/a estudiant davant el tribunal designat i la resposta a les qüestions que se li efectuen. En 

aquest procediment simplificat, la qualificació final del TFG no podrà superar el 6 – Aprovat. 
	

5.6. Repartiment de les Matrícules d'Honor: Cada tribunal seleccionarà, sempre que ho 

considere oportú, un o dos treballs que, per la seua qualitat i qualificació excel·lent, puguen 

optar al màxim reconeixement. Les propostes de Matrícula d'Honor efectuades pels diferents 

tribunals seran valorades per la Comissió del TFG en el moment de fer la distribució, d'acord 

a la disponibilitat i la normativa de la UVEG. 


