
INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA “TREBALL FINAL DE 
GRAU” DE LA TITULACIÓ DE GRAU EN ODONTOLOGIA, APROVADES PER LA CAT DE 2 DE 

FEBRER 2016 
(INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES AL REGLAMENT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU, 

APROVAT PEL CONSELL DE GOVERN DE 20 DE DESEMBRE DE 2011. ACGUV 299/2011) 

1. DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL TREBALL FINAL DE GRAU (TFG)

Consisteix a desenvolupar un treball autònom i individual, de 6 crèdits, sota la supervisió 

d’un tutor o tutora, d’acord amb la legislació vigent per a l'ordenació dels ensenyaments oficials. 

S’ha de realitzar en la fase final del pla d'estudis i ha d’estar orientat a l'avaluació de les 

competències associades al títol i a la integració dels ensenyaments rebuts en el grau. 

El TFG ha d'estar orientat a l'aplicació i desenvolupament dels continguts formatius rebuts, 

les capacitats, les competències i les habilitats adquirides, especialment les que es refereixen a 

l'anàlisi, la síntesi i la presa de decisions clíniques, o la valoració crítica de la literatura. Ha de 

servir per estimular la capacitat de comunicació dels estudiants en els àmbits professionals, i 

també per a l'autoavaluació de competències. 

2. MATRÍCULA

La matrícula s’ha de realitzar dins el període ordinari, juntament amb la resta 

d'assignatures del pla d'estudis del títol de grau, i dóna dret a dues convocatòries oficials durant 

el curs acadèmic. 

Per poder matricular-s’hi és requisit: 

Haver superat 108 crèdits del mòdul “Patologia i terapèutica odontològica”. 

3. TIPUS

Segons el Reglament de la Universitat de València, i tenint en compte les característiques i 

peculiaritats del grau en Odontologia, el contingut del TFG s’ha d'ajustar a alguna de les 

modalitats següents: 

1. Treball basat en les pràctiques clíniques i de laboratori realitzades. Comprèn dues parts:

- Síntesi valorativa de les competències clíniques adquirides en relació amb el cas o

procediment terapèutic presentat.

- Descripció d’un tractament o modalitat de tractament realitzat íntegrament per

l'estudiant, o en el qual haja intervingut directament per a la seua resolució, i que ha



d’incloure la descripció del cas o casos. Ha de constar la situació inicial, les dades 

rellevants de l'anamnesi i l’exploració clínica, els registres diagnòstics utilitzats, la raó de 

la presa de decisions i la descripció de les troballes, així com les opcions de tractament, el 

pla de tractament triat i la seua justificació a partir de l'evidència, les fases del tractament, 

el resultat final i la seua anàlisi crítica i pronòstic. 

2. Treball d’investigació. Aquesta opció es recomana només a aquells alumnes que

hagen iniciat un treball d’investigació com a part dels treballs tutelats realitzats en alguna

de les assignatures cursades. Si és el cas, ha d'acreditar l'informe favorable de la Comissió

d'Ètica del centre corresponent.

3. Treball de revisió bibliogràfica. S’ha d’orientar a determinar l’“estat de l'art” en una

qüestió determinada relacionada amb la titulació, seguint els principis de l'odontologia

basada en l'evidència i identificant la manera com aquests coneixements científics

s'integren en la pràctica clínica.

Si l'alumne és signatari d’una publicació en una revista indexada en alguna de les bases 

de dades oficials, es pot presentar i defensar aquesta publicació com a TFG, sempre que l'alumne 

hi figure com a primer signatari. 

4. TUTELA ACADÈMICA DEL TFG

El TFG s’ha de realitzar sempre sota la supervisió d’un tutor o tutora acadèmic/a (art. 6.1 

del Reglament de la UV). 

En el cas de TFG basat en les pràctiques clíniques i de laboratori realitzades, en pot ser 

tutor o tutora qualsevol professor o professora de la Universitat de València amb docència 

assignada en el grau en Odontologia, que haja supervisat o intervingut en el tractament del cas 

que es descriu en el TFG. 

En les modalitats de treball d’investigació i revisió bibliogràfica, el tutor o tutora ha de 

tenir, a més dels requisits anteriors, el grau de doctor. 

La Comissió del TFG pot autoritzar que un TFG siga supervisat per més d’un tutor. En 

aquest cas, almenys un dels tutors ha de tenir docència assignada en la titulació. 

Són funcions del tutor o tutora explicar les característiques del treball, orientar l'estudiant 

en la seua realització, i donar-hi suport, segons l'estructura de presentació requerida en la 

modalitat triada, i emetre un informe en què n’autoritze la defensa i expresse el grau d'adquisició 

de competències per part de l'estudiant, així com qualsevol incidència o dada rellevant durant la 

realització del treball. Aquest informe l’ha d’adreçar, directament i de manera confidencial, a la 

Comissió del TFG, la qual n’ha de fer arribar una còpia al tribunal que haja de jutjar el treball. 



5. ASSIGNACIÓ DEL TFG I DEL TUTOR O TUTORA

Abans de l’acabament del curs acadèmic, la Comissió del Treball Final de Grau sol·licita al 

professorat amb docència assignada en la titulació, temes de treballs la tutela acadèmica dels 

quals estiguen disposats a assumir. 

Al mes de setembre de cada curs acadèmic, la Comissió del TFG aprova i fa pública, 

després de valorar les propostes del professorat amb docència assignada en el grau en 

Odontologia, una llista de temes o àmbits temàtics per realitzar el TFG i els docents responsables 

de tutelar-los. La Comissió del TFG, dins el mateix termini, publica el cronograma d'assignació de 

tutor o tutora i tema. 

Durant els mesos següents, i seguint el cronograma establert, els estudiants matriculats 

han de presentar a la Comissió del TFG l'imprès de sol·licitud d'assignació, en el qual ha de 

constar l'acceptació del tutor o tutora, el tema triat i la modalitat del TFG que es proposa realitzar 

(annex 1). Aquest imprès, l’ha de revisar prèviament i segellar el departament a què pertany el 

tutor o la tutora. 

La Comissió del TFG assigna finalment el tema i el tutor o tutora, tenint en compte l'ordre 

de sol·licitud de l'alumne, l'adequació del tema o àmbit temàtic i l’adequació a la normativa 

vigent. 

Els estudiants matriculats que no tinguen un TFG assignat a l’acabament del mes de 

novembre, seran convocats a principi de desembre, en sessió pública amb la Comissió de TFG, 

perquè trien el tema i tutor o tutora entre els que queden disponibles. En aquest cas, l'ordenació 

per a l'elecció del TFG es fa tenint en compte la prioritat de matrícula que estableix l'art. 5 del 

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de grau. Si per causa de força 

major justificada l'estudiant no pot assistir a aquesta sessió, pot delegar en un representant 

degudament autoritzat. 

L'estudiant que no acudisca a aquest acte (personalment o representat) perd els seus 

drets de selecció i té, amb caràcter extraordinari, un termini d’una setmana per presentar un 

imprès de sol·licitud d'assignació, signat per l'estudiant i el tutor o tutora que accepte assumir la 

tutela acadèmica, que ha de complir el que estipula la normativa. Passat aquest termini 

extraordinari, si l'estudiant no presenta l'imprès de sol·licitud, s'entendrà que renuncia a realitzar 

el TFG durant el present curs acadèmic. 

Abans de començar el segon semestre, tots els estudiants matriculats han de tenir 

assignats modalitat de treball, tema i tutor o tutora. 

Si un estudiant amb un TFG ja assignat vol canviar de tutor o tutora, ho ha de sol·licitar 



per escrit a la Comissió del TFG, mitjançant un imprès d'instància normalitzat que ha de portar la 

conformitat i la signatura del tutor o tutora anterior, i un nou imprès de sol·licitud amb les dades 

actuals del nou tutor o tutora i tema, degudament revisat i segellat pel departament 

corresponent. 

Han de passar almenys tres mesos entre la presentació d’aquest canvi i la sol·licitud de 

defensa del TFG. 

L'assignació d’un tema del TFG i d’un tutor o tutora té validesa només en el curs 

acadèmic en què l’estudiant està matriculat.  

6. TFG I PROGRAMES D'INTERCANVI.

L'assignatura TFG no s'inclou en els contractes d'intercanvi, de manera que tots els 

estudiants de la titulació han de realitzar i defensar el TFG a la Facultat de Medicina i Odontologia 

de la Universitat de València i seran avaluats pels tribunals nomenats a aquest efecte.  

Els estudiants incoming no poden incloure l'assignatura TFG en el seu contracte 

d'intercanvi i ho han de fer a la seua universitat d'origen.  

7. ESTRUCTURA DEL TFG

La primera pàgina ha d’incloure el títol, el nom de l'estudiant i del tutor o tutora, el curs 

acadèmic i la convocatòria de presentació. Després d'aquesta i en pàgines independents hi ha 

d’haver un resum estructurat i l'índex o taula de contingut. 

El bloc del treball s'ha d’estructurar d’acord amb els apartats següents: 

En el cas de treball d’investigació: Resum. Paraules clau. Antecedents i estat actual del tema. 

Justificació. Objectius. Hipòtesis. Material i mètodes, que ha d’incloure el tractament estadístic de 

les dades. Resultats. Discussió. Conclusions i bibliografia. 

En el cas de treballs basats en les pràctiques: Introducció que incloga una síntesi valorativa 

de les competències clíniques adquirides, en relació amb el cas o casos que es presenten. 

Descripció del cas o casos en la situació inicial, les dades rellevants de l'anamnesi i exploració, els 

registres diagnòstics utilitzats, la raó de la presa de decisions i la descripció de les troballes. 

Diagnòstic del problema o problemes i etiologia. Objectius de tractament o resultats que es 

pretenen assolir, així com les diferents opcions i alternatives de tractaments. Tractament o 

modalitat de tractaments proposats i la seua justificació a partir de l'evidència. Realització, 

temporalització, progrés del tractament i el seu resultat final. Discussió, anàlisi crítica i pronòstic. 

Bibliografia. 

En el cas de treball de revisió bibliogràfica: Introducció, identificació i definició del 



problema pregunta. Justificació del motiu i interès de la revisió. Material i mètodes, que ha 

d’incloure l’estratègia de cerca d'informació i fonts i els criteris d'inclusió i exclusió. Resultats, 

que ha de presentar una anàlisi crítica i ordenada de la informació obtinguda. Discussió adreçada 

a conèixer què se sap i quins fonaments sustenten aquest coneixement i quins aspectes queden 

per estudiar. Conclusions que si és el cas aporten la resposta i el seu nivell d'evidència al problema 

pregunta. Bibliografia. 

8. PRESENTACIÓ DEL TFG

Pot presentar el TFG qualsevol estudiant que hi estiga matriculat i que estiga matriculat o 

haja cursat les assignatures de Pràcticum de pacients infantils i adults. 

La matrícula dóna dret a dues convocatòries dins del curs acadèmic. Els períodes de 

defensa en cada convocatòria estan determinats pel calendari acadèmic de la Facultat i els aprova 

la CAT a proposta de la Comissió del TFG per a curs acadèmic. 

Per poder presentar la sol·licitud de defensa i avaluació del TFG hi ha d'haver un període 

mínim de tres mesos des de l'adjudicació de tutor i tema. 

Els estudiants han de presentar, a través de la seu electrònica de la Universitat de 

València ENTREU (https://webges.uv.es/uventreuweb/), la memòria final del TFG en format pdf i 

sol·licitar-ne la defensa, adjuntant, escanejada, la instància de sol·licitud signada pel tutor o tutora 

del treball (annex 2), almenys 15 dies naturals abans del període de defensa que haja establert la 

CAT en cada convocatòria. 

El tutor o tutora ha d'enviar el seu informe confidencial (annex 3), en sobre 

tancat, a la Comissió del TFG, almenys una setmana abans de la data de la defensa. 

La presentació i defensa es pot fer en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de 

València. 

Acabat el termini de sol·licitud de defensa del TFG en cada convocatòria, i en els 10 dies 

següents, es faran públics a la Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia i a l'Aula Virtual, 

l'ordre, la data i el lloc de presentació. 

La defensa s’ha de realitzar en sessió privada davant un tribunal, a la qual s’autoritza la 

presència del tutor o tutors. L'estudiant disposa d’un màxim de 10 minuts per exposar un resum 

del TFG i de 5 minuts per respondre a les preguntes que li formulen els membres del tribunal. 



 

9. TRIBUNAL D'AVALUACIÓ DEL TFG 

Cada curs, la Comissió de Treball de Final de Grau proposa a la CAT almenys 3 tribunals 

d'avaluació que han d’estar constituït per 3 professors doctors i dos suplents. El criteri de 

categoria docent i d’antiguitat es fa servir per nomenar el president i el secretari de cada tribunal 

en les seues actuacions. 

En el cas que un dels membres del tribunal siga tutor de l'estudiant que defensa el TFG, ha 

de ser substituït pel suplent. 

 

10. AVALUACIÓ DEL TFG 

El tribunal avalua el TFG de l’estudiant en sessió privada, tenint en compte la qualificació 

numèrica de 0 a 10 que cada membre concedeix a: 

La qualitat del treball, l'adequació dels apartats, la correspondència entre objectius i 

resultats, la claredat expositiva, oral i escrita, i la resposta raonada a les preguntes o observacions 

que se li facen. 

En qualsevol de les modalitats de treball es pot rebre la màxima qualificació si 

s'aconsegueix els nivells de qualitat adequats. 

Quan la qualificació mitjana final siga igual o superior a 9, cada membre del tribunal ha de 

reflectir per escrit si li atorga la menció de “matrícula d'honor”. L’informe escrit justificatiu de la 

menció s’ha de dirigir a la Comissió de Treball de Final de Grau. En aquestes consideracions s’ha 

de tenir en compte l'informe emès pel tutor. 

 

Una vegada haja acabat els períodes de defensa, la Comissió de Treball Final de Grau ha de 

fer l'assignació de les matrícules d'honor, en sessió privada, entre els alumnes que hagen superat 

la nota mitjana de 9 i hagen rebut, almenys, la menció d’un membre del tribunal per optar a 

aquesta qualificació màxima. 

En cas que el nombre de TFG candidats a matrícula d'honor supere el nombre màxim de 

matrícules d'honor possibles, la Comissió de TFG ha de convocar els presidents dels tribunals per 

procedir-ne a l'assignació. La concessió s’ha de prioritzar per aquest ordre: la nota mitjana 

obtinguda en el TFG, el nombre de mencions rebudes i, finalment, la nota mitjana de l'expedient 

acadèmic. 

 

Quan el TFG siga avaluat positivament, se n’ha d'incorporar al repositori institucional una 

còpia en format electrònic. Així mateix, s’ha de salvaguardar sempre els drets de propietat 

intel·lectual. 


