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1. L’assignatura en el pla d’estudis, element clau del curriculum 

El Treball Final de Grau de la Facultat de Fisioteràpia és una assignatura anual de quart curs de grau, 

de caràcter obligatori i amb una càrrega de treball per a l'estudiant de 8 ECTS. L'estudiant ha 

d'integrar els continguts formatius rebuts durant la Titulació, així com les competències adquirides 

en la mateixa per a elaborar i defensar, davant un Tribunal, un treball que complisca amb les 

directrius del mètode científic. 

Les competències que es pretenen desenvolupar amb la realització d'aquest treball, segons consten 

en el document de Verificació del Títol, són: 

- Tindre capacitat d'organitzar  i planificar el treball. 

- Treballar en equip. 

- Conéixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioteràpiques,  

encaminades a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar en la clínica per a la reeducació 

o recuperació funcional i a la realització d'activitats dirigides a la promoció i 

manteniment de la salut. 

- Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la cultura professional. 

Un Treball Fi de Grau és un treball original en el qual l'estudiant tracta un tema referent als estudis 

en què vol graduar-se. Ha de ser un projecte orientat al desenvolupament d'una investigació, una 

intervenció o una innovació en el camp professional. Ha de ser el treball més elaborat i concret 

realitzat per l'estudiant al llarg de la seua carrera i es converteix així en un ELEMENT CLAU DEL 

CURRÍCULUM amb una funció important en l'avaluació del seu grau.  

Elaborar un TFG significa localitzar un tema concret, recopilar documents sobre aquest tema, posar 

en ordre els seus continguts, tornar a revisar el tema partint de zero a la llum de la informació 

arreplegada i donar forma a tots els coneixements anteriors. El resultat final ha de mostrar 

pensament crític, aportar originalitat, innovació i creativitat i seguir un plantejament metodològic 

rigorós. 

El TFG ha de desenvolupar la competència de presentar i comunicar idees de forma efectiva. Fer un 

treball així suposa aprendre a posar en ordre les pròpies idees i a ordenar les dades. És un treball 

metòdic que pretén construir alguna cosa que puga ser útil als altres. Per aquests motius és tan 
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important el tema del treball com l'experiència metodològica que implica. 

A mesura que el treball va avançant, l'estudiant ha d'anar demostrant de forma progressiva que és 

capaç d'identificar un tema, dur a terme una cerca inicial de documentació sobre el tema identificat, 

establir preguntes i/o objectius que orienten el seu treball, identificar i organitzar els elements 

fonamentals, temporalitzar les diferents fases de realització, presentar i defensar l'informe de 

progrés davant el seu tutor o tutora, seleccionar les fonts fonamentals per a la construcció del marc 

de referència, interpretar rigorosament la informació extreta de les fonts i relacionar-la amb el 

plantejament propi del TFG, arreplegar, analitzar i interpretar les dades obtingudes, dominar el 

llenguatge especialitzat del camp científic, expressar-se correctament de forma oral i escrita, 

comunicar correctament la informació davant audiències expertes, respondre significativament a 

les demandes d'aquestes persones, identificar els aspectes més rellevants del treball i prendre 

consciència del procés seguit. El treball finalitzarà amb unes conclusions. 

Abans de posar-se a treballar, els estudiants hauran de conéixer el que està succeint en la disciplina 

i en la professió. Serà necessari, per a açò, mantindre’s en una actitud d'observació. Prompte 

s'adonaran que, en totes les disciplines, hi ha moltes més coses per conéixer que conegudes i que 

sempre hi ha moltes més preguntes que respostes. Convé que s'adopte l'hàbit de revisar amb 

freqüència les revistes i les publicacions especialitzades i es consulte amb docents i especialistes. 

Sempre és molt més el que no sabem que el que sabem; les claus són: preguntar, escoltar, entendre 

i consultar. 

 

2. Funcions dels tutors 

A principi de curs a tots els estudiants matriculats del TFG se'ls assigna un/a tutor/a (professor/a 

del Departament de Fisioteràpia), que serà el/la responsable de la tutela i direcció del treball 

durant tot el procés d'elaboració. L'assignació es publicarà en Documents de l'assignatura, a principi 

de curs. 

 

El/la tutor/a del TFG és responsable d'explicar als estudiants les característiques del TFG, 

d'orientar-los en el seu desenvolupament, de vetlar pel compliment dels objectius establerts i 

d'emetre una avaluació del TFG que haja tutelat (rúbrica). Ha de quedar clar des del principi que EL 

TREBALL L’HAN DE FER ELS ESTUDIANTS i la missió del tutor és orientar-los i tutelar-los. 
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En grans línies, les principals funcions del tutor serien: 

-Assessorar i fer un seguiment del procés d'elaboració del treball mitjançant: 

- l'orientació en la cerca documental i la revisió bibliogràfica.  

- la planificació del treball i concreció de la seua estructura. 

- la planificació dels temps. 

- la revisió del treball al llarg de tot el procés. 

- Avaluar el procés de realització del treball, així com el resultat final (rúbrica). 

- Emplenar l'informe favorable per a la seua presentació. 

 

Publicat el llistat d'assignació de tutors, tant tutors com estudiants han de posar-se en contacte per 

a planificar la primera de les tutories. La resta de sessions, que podran ser individuals o grupals,  

seran acordades entre el tutor/a i l'estudiant, sent recomanable, almenys, 1 tutoria al mes (veure 

apartat 3). S'exigeix un rigorós compliment per part de l'estudiant de totes les tutories a les quals 

siga citat (veure criteris d'avaluació). El tutor pot considerar convenient portar el registre 

d'aquestes tutories i tindre-ho en compte en la qualificació final del treball. 

 

3. Metodologia Docent 

L'elaboració del TFG suposa un aprenentatge a través tant de la investigació que qualsevol treball 

d'aquestes característiques comporta, com del seguiment i tutorització desenvolupats. La 

metodologia docent té un valor singular des del punt de vista formatiu. Aquesta metodologia 

consisteix en la realització de TUTORIES. 

Atenent a les funcions dels tutors (veure apartat 2), aquests, en primer lloc, han d'ajudar als 

estudiants a triar el tema que volen realment investigar. Açò significa mantindre converses 

periòdiques amb ells que els servisquen per a aclarir-ho. Han d'assessorar-los en la seua cerca 

d'informació i aclarir al més prompte possible el pla de direcció.  Han de consensuar una data de 

lliurament i terminis per a assegurar-se que el treball avance. Amb aquesta finalitat han de 

mantindre el contacte amb els estudiants i orientar-los perquè dissenyen una planificació que 

permeta comprovar el progrés i, si és convenient, animar-los a que passen d'una fase a una altra.  

Obligar-se a avançar és una disciplina que s'ha d'aprendre. És imprescindible que els tutors lligen 

detingudament les evidències que els presenten els estudiants i els comenten el que, al seu judici 

com a tutors del TFG, han de fer, aportant propostes de millora. 
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Per tant, l'estructura i dinàmica de les sessions de treball ha d'elaborar-se acuradament. A 

continuació se suggereix una planificació orientativa de les fases de treball i una descripció de 

cadascuna d'aquestes etapes. 

Fase 1 
  

Objectiu: Presentar l’assignatura*. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

Posar-se en contacte amb el seu tutor de TFG mitjançant el correu electrònic. 

Durada: 30-45 minuts.  

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Explicació del funcionament de l’assignatura, la normativa que regeix el TFG, criteris 
d’avaluació i dates de dipòsit i defensa del mateix en les diferents convocatòries.  
2. Emplenar les dades personals de la fitxa de l’alumne (opcional). 
3. Establir la data de la següent sessió (aproximadament 10 dies més tard). 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. Decidir el tipus de treball a realitzar. 
2. Decidir el tema del treball.  
3. Lectura del manual de l’assignatura (aula virtual). 

*Se suggereix fer una tutoria grupal abans que finalitze setembre. 

 

Fase 2 
 

Objectiu: Definir el tipus de treball i el tema a tractar*. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

Lectura del manual de l’assignatura (aula virtual). 

Durada: 30-45 minuts. 

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. L’alumne comunicarà al tutor el tipus de treball i podrà suggerir un o més temes.  
2. El tutor arreplegarà informació sobre els coneixements previs dels estudiants en relació a 
aspectes metodològics d’investigació (opcional). 
3. Orientació per a realitzar una cerca bibliogràfica inicial i recomanació de bibliografia sobre 
la realització del treball (aula virtual). 
4. Establir la data de la següent sessió (final d’octubre). 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. L’estudiant llegirà el material bibliogràfic nou. 
2. L’estudiant realitzarà una primera cerca bibliogràfica en les bases de dades més importants 
en Fisioteràpia sobre el tema del treball.  
3. L’estudiant realitzarà un breu projecte del seu treball, on definirà, concretarà i justificarà el 
tema (màx. 5 fulls). També establirà la pregunta d’investigació i els objectius i proposarà un 
esquema de les parts del treball (a lliurar abans de la següent tutoria).  
4. El tutor revisarà la proposta inicial de l’alumne. 

*Se suggereix realitzar una tutoria grupal. 

 

Fase 3 
 

Objectiu: 
Concretar el tema del treball i orientar de manera personalitzada sobre la metodologia que 
seguirà l’alumne.  

Treball previ de 
l’estudiant: 

Lliurament del projecte del treball, mínim 3 dies abans de la tutoria. 

Durada: 30 minuts. 
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Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Revisió, correcció i orientació de la primera proposta de treball. 
2. Orientació per al desenvolupament del treball. 
3. Acordar el cronograma de treball amb l’estudiant. 
4. Establir la data de la següent sessió (a meitat de novembre). 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. Si ha de modificar la primera proposta, l’estudiant realitzarà els canvis suggerits (termini de 
modificació: 7 dies després de la tutoria). 
2. L’estudiant elaborarà el pla d’actuació previst per a la consecució de l’objectiu, incloent la 
metodologia a seguir (per a lliurar).  
3. Elaboració d’un cronograma de treball (per a lliurar). 

 

Fase 4 
 

Objectiu: Planificació i desenvolupament del treball. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

- Lliurament de la primera proposta del treball amb les modificacions suggerides si és el cas (7 
dies des de la tutoria anterior).  
- Lliurament del pla d’actuació previst per a la consecució de l’objectiu i del cronograma de 
treball (mínim 3 dies abans de la tutoria).  

Durada: 30 minuts. 

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Revisar el pla de treball lliurat per l’estudiant. 
2. Revisar el cronograma de treball lliurat per l’estudiant. 
3.  Orientació per al desenvolupament del treball. 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització:  

1. Si ha de modificar el pla de treball, l’estudiant realitzarà els canvis suggerits (termini de 
modificació: 7 dies després de la tutoria).  
2. L’estudiant desenvoluparà el pla de treball. 

 

Fase 5 
 

Objectiu: Revisió del desenvolupament del treball. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

- L’estudiant enviarà per correu electrònic al tutor un document de treball que incloga l’estat 
actual del TFG cada 15 dies.  

Durada: Format virtual* (desembre fins febrer). 

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Revisar el document lliurat per l’estudiant i assegurar que es compleix el cronograma. 
2.  Orientació per a continuar el treball. 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. Iniciar l’esborrany de cada apartat (introducció, material i mètodes, resultats, discussió i 
conclusions) del TFG. 

*Si l’alumne ho necessita es podran programar durant aquest període sessions presencials de 

seguiment amb el tutor per a tractar les incidències.  

 

Fase 6 
  

Objectiu: Supervisar, assessorar i orientar en la redacció del TFG, per apartats. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

1. Esborrany de cada apartat (introducció, material i mètodes, resultats, discussió i 
conclusions) del TFG.  

Durada: 
Format virtual*: com a màxim cada apartat s’enviarà 3 setmanes després de l’anterior 
(començarà a febrer i finalitzarà a finals d’abril).  

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. El tutor orientarà en temps segons el cronograma pactat.  
2. El tutor donarà suport i reforçarà de manera positiva les tasques ben realitzades.  
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3. El tutor supervisarà i proposarà modificacions o ampliacions (feed-back) de l’esborrany de 
cada apartat.  
4. Resolució de dubtes (tutor-estudiant). 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. L’alumne elaborarà el primer manuscrit complet del TFG (a lliurar per correu electrònic).  
2. Quan siga necessari, l’estudiant modificarà el text seguint les propostes (a lliurar per correu 
electrònic en el termini màxim de 7 dies després de la revisió).  

* Si l’alumne ho necessita es podran programar durant aquest període sessions presencials de 

seguiment amb el tutor per a tractar les incidències. 

 

Fase 7 
 

Objectiu: Revisar i supervisar els aspectes formals segons la normativa del TFG. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

Lliurar el primer manuscrit complet del TFG tres setmanes abans del lliurament definitiu del 
treball. 
 

Durada: Format virtual* 

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. El tutor realitzarà les orientacions precises dels aspectes formals (estil, format, ...) 
establerts per la normativa de presentació de la Facultat de Fisioteràpia. 
2. El tutor supervisarà l’ús correcte de la literatura. 
3. El tutor orientarà per a la preparació de la defensa oral del TFG. 
4. Avaluació del treball escrit pel tutor. 

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. Quan siga necessari, l’estudiant modificarà el text conforme a les propostes (a lliurar per 
correu electrònic en el termini màxim de 7 dies després de la revisió).  
2. L’estudiant prepararà la presentació per a  la defensa del TFG. 

* Si l’alumne ho necessita es podran programar durant aquest període sessions presencials de 

seguiment amb el tutor per a tractar les incidències. 

 

Fase 8  
 

Objectiu: Autoritzar el lliurament del TFG. 

Treball previ de 
l’estudiant: 

Lliurar el manuscrit definitiu del TFG i de l’esborrany de la presentació (veure apartat 13). 

Durada: 10 minuts per estudiant. 

Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Supervisar el tutor/a que el treball i l’informe s’hagen pujats correctament a ENTREU per 
part de l’estudiant.  

Tasques de l’estudiant 
per a la següent fase 
de tutorització: 

1. Quan siga necessari, l’estudiant modificarà la presentació per a la defensa del TFG 
conforme a les propostes realitzades pel tutor.  
2. Assajar  la presentació abans de la sessió d’assaig. 

 
 

 Fase 9  
 

Objectiu: Supervisar, orientar i assessorar la presentació per a la defensa oral del treball.  

Treball previ de 
l’estudiant: 

Preparació de la presentació definitiva. 

Durada: Com a mínim 15 minuts * 
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Punts a tractar amb 
l’estudiant: 

1. Assaig de la defensa oral (resta de companys-opcional): 

 Emplenament de la rúbrica de la defensa oral. 

 Reforç positiu de les habilitats correctes i les competències aconseguides i assessorament 
i orientació en les que no s’han complit per a aconseguir-les. 

 Plantejament de qüestions. 

 Revisió de la presentació projectada. 

 Supervisió i orientació d’una comunicació correcta (llenguatge verbal i no verbal) i 
expressió. 

 Supervisió de que s’ajusta al temps de que disposa.  

*Se suggereix fer una tutoria  grupal. 

 

4. Tipus de treballs a realitzar 

L’estudiant podrà triar entre els següents tipus de treball: 

1. Casos clínics en l’àmbit hospitalari i extrahospitalari 

El treball consistirà en la realització d'un o diversos casos clínics pertanyents tant a l’àmbit 

hospitalari com a l’extrahospitalari (atenció primària de salut, clínica privada, col·legi d'educació 

especial, residència de la tercera edat, centre ocupacional, club esportiu,…). 

Els estudis de casos clínics es defineixen com la descripció d'un pacient que per les seues 

característiques generals resulta interessant i esclaridor. 

Com a guia orientativa per a l'elaboració d'aquest tipus de treballs, es pot consultar el document de 

la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària: Com elaborar un cas clínic, disponible 

en l'assignatura, en Lectures d’interès (nom del document: 1.CASOS CLÍNICS). 

 

2. Estudi d’actuacions en atenció primària i comunitària 

En el marc de les actuacions de promoció, prevenció i educació per a la salut, pròpies dels 

fisioterapeutes en els nivells d'atenció primària i comunitària, els estudiants podran realitzar un 

estudi en profunditat d'aquest tipus de mesures que s'estiguen duent a terme en determinat 

departament de salut (per exemple: programes de prevenció del dolor d'esquena en xiquets i 

adolescents, escola d'esquena per a adults, programa d'adequació del mobiliari escolar en un 

col·legi, programa d'exercicis per a diabètics, programa de prevenció d'hipertensió en ancians 

mitjançant activitat física, programa d'exercicis en embarassades, etc.) i descriure: a qui va dirigit, 

qui ho ha elaborat, explicació detallada del programa, a quina població es dirigeix, qui participa en 

ell, com s'aplica, com s'aplica en altres departaments de salut; o comparar l'efectivitat de dos 
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programes, quins resultats s'obtenen de la seua aplicació, quins beneficis reporta a la població, etc. 

El programa ha d'estar elaborat sobre la base de l'evidència científica.  

 

3. Estudi experimental  

- Els estudiants que trien este tipus de treball han de dissenyar, planificar i dur a terme una 

investigació sobre un grup de pacients reals (mostra). Es pot consultar el document  2.L’INFORME 

D’INVESTIGACIÓ, de José Tejada Fernández, en l’assignatura, en Lectures d’interès). 

- També es pot triar realitzar un  “Projecte d’investigació”. Pot servir d’ajuda el document 

3.PROJECTE D’ INVESTIGACIÓ, disponible en l’assignatura, en Lectures d’ interès.  

 

 
En aquest tipus de treballs, l’estudiant junt amb el tutor/a han de sol·licitar el corresponent permís 

al Comitè d’Ètica de la Universitat de València. 
 

 

4. Revisió bibliogràfica 

El treball consistirà en una revisió de la literatura sobre un tema amb l'objectiu de determinar 

l’estat de l'art d'aquesta qüestió. Aquesta revisió podrà orientar-se a identificar l'evidència empírica 

disponible per a fonamentar la pràctica professional. Per a l'elaboració d'un treball d'aquest tipus, 

es pot consultar el document:  4. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA, disponible en l'assignatura, en Lectures 

d’interès. Els treballs del tipus “Revisió bibliogràfica”, prenen a la cerca i a l'anàlisi de bibliografia 

com una fi en si mateixa. 

Trobar articles en internet no garanteix que aquests aporten suficient evidència sobre el tema; per 

a aquells estudiants que trien aquest tipus de treball, hauran de valorar críticament els treballs 

trobats, tenint en compte que, els que major evidència aporten i sobre els quals s'ha de recolzar la 

pràctica clínica, són els assajos clínics aleatoritzats d'important qualitat metodològica. Hi ha escales 

per a determinar el nivell de qualitat d'aquest tipus d'estudis: l'escala Jadad és una de les més 

utilitzades (consultar: 5. JADAD SCALE en documents de l'assignatura, en Lectures d’interès).  

Es recomanen aproximadament un mínim de 10 articles per a poder realitzar el treball. 

Qualsevol dels tipus de treballs triats serà avaluat pel tutor/a amb els mateixos criteris de 
qualitat.  
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5. Consells per a la selecció del tema i plantejament inicial del treball 

 

Els estudiants hauran de començar escrivint els temes que susciten el seu interès i cercar en la 

biblioteca i en internet el que hi ha escrit sobre aquests temes (no sol llibres, també tesines, articles 

de revistes i altres fonts científiques i/o documentals). 

És convenient que pensen en els resultats pràctics i aplicables del seu estudi, ja que un treball 

d'aquest tipus no els hauria de conduir solament a saber més sobre un tema determinat, sinó 

també a poder actuar millor en la seua pràctica professional. 

S'han d'establir prioritats per a delimitar i definir el camp d'estudi. 

Convindria plantejar-se algunes preguntes: 

- El tema triat realment m’interessa?  

- Per què els pot interessar als altres? 

- Què se sap sobre aquest tema? 

- Què vull aportar amb aquesta investigació? 

- Hi ha informació i dades suficients? Estan al meu abast?  

Una vegada delimitat el tema, hauran de fer un llistat de preguntes que els agradaria respondre. 

Convé decidir què es necessita esbrinar i per què. Així es podran eliminar elements irrellevants i 

centrar-se en els importants.  

Quan es tinga tot clar, es posarà nom provisional al projecte i es fixaran alguns objectius.  

El títol ha de reflectir de què tracta el treball i ha de transmetre al lector el seu contingut, per això 

convé que el títol definitiu es pose quan s’estiga segur i el treball estiga avançat.  

 

 
Es imprescindible que l’ estudiant haja decidit el tema del treball i tinga una primera aproximació 

abans de desembre de 2018.  
 

 

6. La cerca bibliogràfica en qualsevol tipus de treball 

 

És important diferenciar un treball de revisió bibliogràfica, de les cerques bibliogràfiques que són 

pròpies de tot estudi científic. Mentre que altres models de comunicació científica utilitzen la cerca 
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bibliogràfica com un pas lògic per al reconeixement de l'estat de l'art del tema a estudiar, la revisió 

bibliogràfica pròpiament dita pren la cerca i l'anàlisi de bibliografia com una fi en si mateixa.  

Siga el que siga el tipus de treball que es va a dur a terme, s'ha de realitzar una exhaustiva cerca de 

la informació actualitzada existent sobre el tema. Es tracta de conèixer l'essencial del que s'ha escrit 

sobre el mateix i, alhora, anar guardant les cites que puguen ser útils.  

Cercar de forma eficaç significa que hem de ser sistemàtics no solament en com i on cerquem, sinó 

en la forma de registrar els detalls del que anem trobant.  

Es recomana cercar la informació més recent possible (màxim fins als 10 anys anteriors). 

A mesura que es va llegint, pensant i investigant és important tindre (des del principi) un sistema 

per a conservar tota aquesta informació a fi de poder consultar-la, recuperar-la i processar-la de la 

manera més ràpida i eficaç. Els especialistes i l'experiència indiquen que no hi ha un mètode únic de 

registre d'informació i cadascun ha de trobar el seu.  

Tot el temps que es dedica a dissenyar i adoptar un sistema de recollida d'informació es guanya en 

eficàcia quan es comença a redactar l'esborrany. 

Existeixen diferents tipus de fitxes per al registre de la informació: bibliogràfiques i de lectura, 

temàtiques, de cites o fitxes d'idees.  

Actualment es pot recórrer a la utilització de programes informàtics gestors de cites bibliogràfiques 

com RefWorks o Zotero, les guies bàsiques d'utilització dels quals es poden consultar en: 

 

-RefWorks, en la Web de la Universitat de València:  

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-

documentacio/ca/formacio/autoformacio/ajuda-usar-refworks-1285891257025.html 

-Zotero, disponible en l’assignatura (document 6. GUIA BÀSICA ZOTERO, en Lectures 

d’interés). 

 

També es pot consultar el document: 7.GUIA PER A FER CERQUES BIBLIOGRÀFIQUES, en Lectures 

d’interés. 

7. Ètica de la investigació 

Si el treball inclou una recerca amb persones, aquestes han de tindre informació suficient per a 

donar el seu consentiment informat, la qual cosa significa arribar a un acord quant a l'ús de dades i 

a la comunicació i difusió de l'anàlisi d'aquests i atenir-se a ell. Les dades sempre seran utilitzats de 
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forma agregada i/o anònima. El permís per a investigar s'ha de demanar quan es tinga clar què es 

va a investigar i amb quin mètode. S'ha de demanar a les persones responsables que van a 

permetre arreplegar dades en els seus centres i a les persones que van a col·laborar responent 

enquestes o sent observades. Per a açò se'ls ha d'informar per escrit del nostre propòsit a través 

d'una ressenya del nostre projecte. Si els que van a participar en la nostra recerca són xiquets, s'ha 

de tindre especial atenció a obtindre els permisos dels seus pares i controlar la divulgació de les 

dades (especialment imatges o qualsevol tipus d'informació). 

Han de quedar clars temes com la veracitat sobre el propòsit de la recerca, el respecte a la intimitat, 

la confidencialitat, la seguretat, la cura necessària quan en la recerca participen xiquets. No s'han 

d'utilitzar noms de pacients, inicials o nombres d'història, especialment en qualsevol material 

d'il·lustració. 

 

8. Normes d’estil dels treballs 

El treball s’haurà d’ajustar a les següents normes d’estil: 

- Grandària del paper: A-4. 

- Pàgina 1: Portada (veure model en Documents d’assignatura). 

 

 
En Documents de l’assignatura, es pot descarregar un model de portada. 

 

 

- Pàgina 2: Índex de continguts.  

- Pàgina 3: Índex de figures, índex de taules o els dos. De manera opcional i sempre i quan es facilite 

la lectura del treball, en existir un nombre suficient de les mateixes.  

- Pàgina 4: Resum del treball (extensió màxima: 300 paraules). Pot o no estar estructurat (dividit en 

apartats).   

- El treball ha d’estar numerat en la part central i inferior de cada pàgina.  
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- Lletra: 

Ús Lletra Grandària Estil Tipus 

1. Capítol Calibri 14 Negreta Majúscula 

1.1 Epígraf Calibri 12 Negreta Minúscula 

1.1.1 Sub epígraf Calibri 12 Cursiva Minúscula 

Text general Calibri 12 Normal Minúscula 

Peu figures, quadres, gràfiques i 

taules* 

Calibri 11 Normal  

Notes a peu de pàgina** Calibri 10 Normal  

Contingut dels quadres i taules Calibri Grandària entre 10 i 12, segons siga 

necessari per a encaixar la taula dins la 

pàgina. 

 

* Diferència entre taula, quadre, figura i gràfic:  

 -Les taules s’utilitzen per a oferir dades numèriques.  

  -Els quadres presenten dades o informacions textuals.  

  -Les figures representen idees mitjançant algun tipus de disseny gràfic. 

 -Els gràfics representen dades quantitatives mitjançant histogrames, diagrames, 

pictogrames, etc.  

 

Tots ells es numeraran d’acord amb el sistema de doble numeració: el primer indicarà el capítol; el 

segon l’ordre dins del capítol (el següent exemple es refereix a la taula 3 del capítol 5): 

Taula 5.3: Rang articular del muscle 

**L’autor podrà fer comentaris sobre el text mitjançant notes a peu de pàgina, sempre que siguen 

imprescindibles. Per a fer-ho emprarà una numeració consecutiva mitjançant superíndexs a la fi del 

comentari. És preferible evitar-les.  

- Interlineat d’ 1,5 (espaiat anterior: 6 punts, espaiat posterior: 6 punts) 

- Marges:  

 - Superior-inferior: 2,54 cm. 

 - Dret – esquerre: 3 cm. 

 - Text “justificat”. 

- Extensió mínima: 25 pàgines (no s’inclou bibliografia ni annexos). Extensió màxima no hi ha. 
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- Es pot completar el treball amb “annexos”, sempre que siguen necessaris per a la millor 

comprensió del mateix.  

- Respecte al encapçalament i al peu de pàgina (grandària de lletra 9), el nom del capítol aniria a 

l’encapçalament, a la dreta. Respecte al peu de pàgina, Treball Final dels Estudis de Grau, aniria a 

l’esquerra.  

 

9. Contingut del treball 

Per a unificar criteris, l’estructura general del treball ha de seguir les etapes del mètode científic: 

1. Introducció. S'exposen amb claredat la naturalesa, els fonaments i els objectius de 

l'estudi, donant una idea del seu abast i importància. La hipòtesi i els objectius (principal i 

secundaris), han de figurar al final de la introducció. 

2. Material i mètodes. S'identifiquen els mètodes, aparells i procediments en forma 

detallada, de manera que permeta la reproducció dels resultats. 

3. Resultats. Han de presentar-se en forma clara, concisa i lògica, utilitzant quadres, 

estadístiques, gràfiques i altres il·lustracions que permeten una millor interpretació dels fets 

que es volen demostrar. Han d'ajustar-se als objectius plantejats en la Introducció. 

4. Discussió. S'obri judici sobre els resultats obtinguts; s'explica, discuteix i puntualitza la 

seua idoneïtat i les seues limitacions, comparant-los amb els d’altres autors. S'ha de mostrar 

com les dades obtingudes en els resultats poden portar o no a demostrar la hipòtesi inicial. 

5. Conclusions. Es destaquen els descobriments o aportacions importants del treball, els que 

han d'estar íntegrament recolzats pels resultats i ser una resposta als objectius de la recerca. 

Les conclusions han de ser clares i concises, i aniran numerades (primera, segona, tercera…). 

Han de donar resposta als objectius plantejats. 

6. Referències bibliogràfiques. El sistema de cites i referències bibliogràfiques que 

s'utilitzarà en l'elaboració del TFG, és el sistema Vancouver, que pot consultar-se en 

Lectures d’interès de l'assignatura, 8.NORMES VANCOUVER) o les normes APA (que pot 

consultar-se en http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-

apa/). 

Les cerques bibliogràfiques es realitzaran  mitjançant les bases de dades electròniques de 

ciències de la salut disponibles en la Web de la Universitat de València: PubMed (Medline), 

Embase, Cochrane, Cinhal, Pedro. 

http://trobes.uv.es/search*val/d?SEARCH=(ciencies%20de%20la%20salut%20bases%20de%20dades)&searchscope=4&SORT=AX&m=b
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Els programes de salut i els projectes de recerca no tindran els apartats de resultats/discussió. 

Al costat d'aquestes directrius, per a redactar els continguts de cada part del treball, se suggereix 

l'ús de la declaració PRISMA per a revisions sistemàtiques i meta-anàlisis, la declaració CONSORT 

per a assajos clínics i la declaració STROBE per a estudis observacionals. 

 

10. Com evitar el plagi: les cites bibliogràfiques  

En realitzar un treball acadèmic és fonamental identificar clarament quines idees i informació han 

sigut preses d'altres fonts o autors i quins són pròpiament producte de l'autor del treball. Quan 

s'usen les paraules o idees d'una altra persona sense esmentar-la, es comet plagi. El plagi pot 

consistir a presentar com a propi un document elaborat per un altre, però també és plagi copiar o 

parafrasejar idees o textos d'altres fonts i incloure-les en un treball propi sense indicar qui és l'autor 

d'aquestes idees o textos. A Espanya els drets d'autor estan protegits per la Llei de Propietat 

Intel·lectual. Per a evitar el plagi, cada vegada que s'utilitze el que ha dit algú o quan es resumisca 

o parafrasege informació de llibres, articles o pàgines web, ha d'indicar-se sempre la font i açò es fa 

mitjançant les cites o referències bibliogràfiques. Citar correctament les fonts consultades 

permetrà que qualsevol persona puga tornar a arribar a elles. 

Sempre s’ha de citar: 

• La font original de frases copiades literalment. 

• La font original d’idees o textos d’altres autors que es parafrasegen (o es reproduisquen 

amb altres paraules). 

• La font de les dades estadístiques, les fonts orals, ... 

11. La redacció del treball 

Elaboració de l’esborrany 

Alguns consells per a l’elaboració de l’esborrany del treball escrit: 

o Quan es comença a escriure s’arriba a comprendre plenament el que es coneix i es vol 

comunicar.  

o La primera versió no serà la definitiva però cal esforçar-se en continuar redactant.  

o Convé escriure  avançant en tots els apartats per a completar l’esborrany. 
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o No és necessari començar pel principi; de vegades convé treballar en primer lloc en 

l’apartat que més motiva o interessa. 

o Quan es fica cada idea al seu lloc s’eviten les reiteracions i es facilita la visió de conjunt. 

S’ha d’atendre bé l’estructura del text per a que els lectors no es perden ni es desanimen.   

 

El llenguatge científic ha de tindre aquestes 4 característiques: naturalitat, precisió, claredat i 

concisió. Cal evitar les frases llargues (de més de 30 paraules). Els paràgrafs no han de ser molt 

extensos (3 a 4 frases) i s'ha d'evitar la barreja de paràgrafs llargs amb paràgrafs curts i paràgrafs 

frase. En ocasions el paràgraf curt i concís serveix per a tancar un capítol. Cal aconseguir que els 

paràgrafs vagen estructurant el pensament de manera lògica i convincent segons vaja avançant i 

cercar que un paràgraf es connecte amb el següent de forma coherent i natural. 

Els marcadors textuals s'utilitzen per a ordenar i establir les frases amb el major grau possible de 

significació. Compleixen les següents funcions: 

 

• Introdueixen el tema (Anem a considerar...). 

• Inicien un nou tema (Pel que concerneix ...). 

• Estableixen ordre (En una primera instància...). 

• Distingeixen i diferencien (D'una banda....per una altra...). 

• Subratllen i destaquen (Val la pena insistir...). 

• Sintetitzen (Recapitulant...). 

• Assenyalen una causa (En raó de...). 

• Denoten temps, espai, condició, conseqüència, finalitat, oposició, objecció, etcètera. 

 

Normes gramaticals 

El subjecte gramatical s'ha de posar en primera persona del plural (nosaltres) o subjecte impersonal 

(s'estima que...). Evitar la primera persona del singular (he realitzat, he fet…). En la mesura que 

siga possible, s'han d'evitar els adverbis, especialment els acabats en –ment i els sinònims, molt 

més tractant-se d'una redacció científica. I utilitzar els adjectius només quan siguen imprescindibles. 

No s'han d'utilitzar negretes ni cometes per a destacar expressions ja que aquestes han de 

sobreeixir per si mateixes. Les cometes o cursives s'utilitzen per a les cites literals. 

No és necessari la titlla diacrítica (l'accent gràfic) per als pronoms demostratius (este, aqueix, 
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aquell). La repetició constant d'un terme (llevat que siga tècnic) resulta disfònic (sonoritat 

desagradable). 

Respecte a l'ús d'acrònims i abreviatures, s'accepten les abreviatures sempre que s'utilitzen un 

mínim de tres vegades. Quan es comence per primera vegada una abreviatura en el text (excloent 

el resum), aquesta anirà precedida del terme complet, excepte si es tracta d'una unitat de mesura 

comuna. Respecte als acrònims, s'accepten si són d'estudis, assajos, registres i escales, sempre que 

estiguen àmpliament difosos en la literatura. Si en el text hi ha gran quantitat d'acrònims i 

abreviatures, es podria considerar convenient la realització d'una taula resum. 

 

El text definitiu 

S’ha de refer el text les vegades que siga necessari i cal demanar que algú el puga llegir perquè 

done la seua opinió.  

Per a avaluar els treballs de recerca no existeix una “vara de mesurar” acceptada universalment. Els 

criteris dependran de l’àmbit de l'estudi. Però caldria fer-se algunes preguntes per a determinar si 

l'estudi és vàlid:  

• S'entén bé?  

• Està ben escrit l'informe? Comprovar la sintaxi, l'ortografia, els passatges que se  

             solapen, els signes de puntuació. 

• Es citen bé les referències? S'ha oblidat alguna? 

• L’abstract dóna al lector una idea clara sobre el contingut de l'informe? 

• El títol indica la naturalesa de l'estudi? 

• Estan clarament exposats els objectius de l'estudi? 

• Es compleixen els objectius? 

• Es contrasta la hipòtesi? 

• S'ha revisat suficient bibliografia? 

• Se situa el tema en un context de l'àrea d'estudi en concret? 

• Es defineixen tots els termes amb claredat? 

• Es descriuen amb precisió els mètodes de recerca utilitzats? 

• Es descriu qualsevol limitació oposada? 

• Si s'han utilitzat tècniques estadístiques, són les adequades? 

• Les dades, només es descriuen o també s'analitzen i interpreten? 

• Es presenten les conclusions de forma clara? Estan ben realitzades les taules,  
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             diagrames, figures? 

• Les conclusions es basen en proves? Es fan afirmacions que es puguen comprovar? 

• Es pot confiar en les dades de manera que un altre investigador podria replicar  

             l'experiment? 

 

No oblidar que tots els participants en els estudis mereixen consideració i agraïment. 

Per a ampliar informació sobre aquest apartat, es pot consultar en Lectures d’interès de 

l'assignatura: 9.LLIBRE D'ESTIL. 

  

 

 

La versió final del TFG s’ha de lliurar al tutor, per a la seua revisió, aproximadament, 3 
SETMANES ABANS, com a mínim, de la data oficial de lliurament, tant en la 1ª como en la 2ª 

convocatòria  
(veure apartat 13). 

 

 

12. Exposició oral 

Tots els treballs seran exposats davant un tribunal, el qual estarà format per tres professors (del 

Departament de Fisioteràpia). Els estudiants disposaran de dues convocatòries oficials per a la 

presentació del treball (juny i juliol).  

 

 
Es molt important que els estudiants acudisquen degudament vestits a aquest acte acadèmic. 
S’han d’utilitzar fórmules de cortesia* per a: presentació, introduir les conclusions i passar a la  
    defensa. 
Dirigir-se amb respecte als membres del tribunal (no tutejar). 
Acceptar amb interés i senzillesa les consideracions realitzades pels membres del tribunal. 
 

 

*Exemples de fórmules de cortesia: 

- Presentació: “Bon dia/vesprada, em diuen... i sóc estudiant de 4 curs de grau en 

Fisioteràpia. Amb el permís dels membres d’aquest tribunal passe a la exposició i defensa del 

TFG que té per títol: ……….” 
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 - Introduir les conclusions: “A continuació, i amb el permís del tribunal, passe a llegir les 

conclusions del treball: primera……, segona……, tercera…..”.  

 - Passar a la defensa: “Gràcies per la seua atenció; a continuació quede a disposició del 

tribunal per a aclarir o explicar qualsevol qüestió que els puga interessar”. 

 

L'acte d'exposició i defensa del treball és públic, per tant, està permesa l'entrada de companys, 

tutors i familiars, sempre que s'evite interrompre amb entrades i eixides de la sala a destemps. 

Per a l'exposició, l'estudiant ha d'utilitzar com a suport audiovisual el Power Point. 

 

 
S'han d'exposar tots els apartats del treball excepte la bibliografia (aquesta no ha d'estar present 

en  el Power Point): introducció, material i mètodes, resultats, discussió (a voltes, resultats i 
discussió es presenten en un únic apartat) i conclusions (no han d'estar presents en el Power Point, 

sinó que han de llegir-se directament, portant una còpia impresa de l’apartat el tutorand, podent 
també fer una còpia de les conclusions als 3 membres del tribunal). NO CAL DONAR-LI UNA CÒPIA 

DEL TREBALL AL TRIBUNAL. 
 

 
 

Respecte a la utilització de referències bibliogràfiques en el Power Point, es procedirà de la 

següent manera: es posaran entre parèntesi (cognom del primer autor i inicial del nom i et al. (si hi 

ha) i any o amb superíndex) després del text. A peu de DP, no posar més de 2 referències (les més 

importants), i de forma resumida (cognom autor, revista abreujada, any). 

Consulteu en Lectures d’interès de l'assignatura: 10.CONSELLS PER A LA PREPARACIÓ DE 

L'EXPOSICIÓ ORAL DEL TFG. 

 

El temps d'exposició no podrà superar els 10 minuts. 

 

 

  



 

 
20 

13. Presentació del TFG. Convocatòries 

Hi ha dos requisits imprescindibles per al correcte lliurament del TFG: 

a) Dipositar l'informe favorable (del tutor/a) MITJANÇANT L'APLICACIÓ “ENTREU”. 

b) Dipositar el TREBALL MITJANÇANT L'APLICACIÓ “ENTREU” en el mateix termini (veure 

l'apartat 16 d'aquest manual), en format pdf. 

No podran procedir a l'exposició i defensa del treball aquells estudiants que, finalitzat el 

termini, no hagen complit amb tots dos requisits. Es recomana no apurar els terminis en 

previsió de qualsevol problema informàtic que puga sorgir a última hora. 

Les convocatòries previstes per al curs 18-19 són les següents: 

 1ª CONVOCATÒRIA 2ª CONVOCATÒRIA 

LLIURAMENT DE L’ESBORRANY 

(tots els apartats junts) 
FINS EL 3 DE MAIG DE 2019 FINS EL 24 DE MAIG DE 2019 

DIPÒSIT DEL TFG (en format PDF en 
ENTREU) I DE L’INFORME 
FAVORABLE (en la Secretaria de la 
Facultat) 

FINS EL 24 DE MAIG DE 2019, A 
LES 14,00 hores 

FINS EL 14 DE JUNY DE 2019, a les 
14,00 hores 

 

PUBLICACIÓ DEL DIA I HORA DE LA 
EXPOSICIÓ I DEFENSA I LA 
COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS 

29 DE MAIG DE 2019 
21 DE JUNY DE 2019  

 

EXPOSICIÓ ORAL I DEFENSA DEL 
TREBALL 

DEL 3 AL 7 DE JUNY DE 2019 
27-28 JUNY 2019, DEL 1-3 DE JULIOL 

DE 2019 

 

14. L’informe favorable del tutor/a 

És un requisit imprescindible per a poder lliurar el treball, disposar de l'Informe favorable emés pel 

tutor/a. S'obtindrà l'informe favorable sempre que: 

a) el tutor/a considere que la qualificació del TFG és de, com a mínim, un 5 sobre 10. 

Tenint en compte que la part escrita suposa un 70% de la nota final del treball, un 5 

representa una nota de 3,5. Açò significa que l'estudiant necessita aprovar l'exposició i 

defensa del TFG (que representa el 30% restant), com a mínim, amb un 5/10, que 

representa una nota d'1,5 (3,5 + 1,5= 5, aprovat). 



 

 
21 

 

b) es present al tutor, al costat del treball escrit, almenys un primer esborrany del seu 

Power Point. 

 

 
L'informe favorable pot descarregar-se des de Documents d'assignatura; ha d'anar convenientment 

emplenat amb les dades de l'estudiant i signat pel tutor/a.  
 

 

15. Avaluació del TFG 

El treball escrit serà avaluat pel tutor/a de 0 a 10 i representarà el 70% de la nota final de 

l'assignatura. L'exposició i defensa del treball davant el tribunal serà avaluada del 0 al 10 i valdrà el 

30% restant. Es necessita obtindre almenys un 5/10 (o un 3,5/7) en el treball escrit per a obtindre 

l'informe favorable del tutor, la qual cosa no significa que l'assignatura estiga aprovada. 

En la següent taula s'exposen els diferents casos: 

Nota treball escrit 
(sobre 10) 

70% 
Aprovat/ 

suspés 
Informe favorable Exposició (30%) 

Del 0 al 4,9 0 – 3,43 Suspés 
No pot obtindre l’informe 

favorable 
No pot exposar 

Del 5 al 7,1 3,5 – 4,97 Suspés 
Pot obtindre l’informe 

favorable 
Necessita aprovar amb la nota de 

l’exposició 

Del 7,2 al 10 5 - 7 Aprovat 
Pot obtindre l’informe 

favorable 
No necessita aprovar amb la nota 

de l’exposició 

Abans de la data d’exposició, l’estudiant haurà de conèixer en quin dels tres casos es troba.  

16. Criteris d’avaluació  

Ja que les rúbriques principalment es composen d'indicadors i evidències ponderades als quals 

s'assignen criteris d'avaluació, a continuació es descriuen aquests criteris amb la finalitat de 

facilitar-los la valoració al tutor/a i als membres del tribunal. 
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La puntuació de cadascun dels criteris d'avaluació tant de la rúbrica del treball escrit, com de la 

rúbrica de l'exposició i defensa del TFG, es realitzarà en una escala de 0 a 10. No obstant açò, per a 

definir els criteris d'avaluació s'han establert tres nivells sobre la base del treball de l'estudiant. La 

correspondència entre el nivell d'acompliment i la puntuació de la rúbrica és la següent: 

 

Nivell 1 Entre 0 i 4,9 punts 

Nivell 2 Entre 5 i 7,9 punts 
Nivell 3 Entre 8 i 10 punts 

 

Criteris per a avaluar el treball escrit 

El treball escrit serà avaluat pel tutor i es basarà en tres criteris: organització del temps, habilitats 

bàsiques de recerca, format i expressió escrita de l'informe i presentació audiovisual.  

 

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS  

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• No es compleixen les dates de lliurament. 
• No assisteix a quasi cap reunió de les programades pels tutors ni justifica la seua absència. 
• Actitud molt poc participativa en les tutories. 
• No suggereix nous plantejaments, ni cerca informació addicional pel seu compte. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• Es compleixen les dates de lliurament amb un mínim de retard. 
• Assisteix a quasi totes les reunions programades pels tutors o justifica suficientment la seua 
absència. 
• Actitud suficientment participativa en les tutories.  
• Puntualment mostra una actitud activa en la cerca d'informació i de nous plantejaments. 

Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• Es compleixen sempre puntualment les dates de lliurament. 
• Assisteix a totes les reunions programades pels tutors o si puntualment no pot assistir a una 
reunió, ho justifica sobradament. 
• Actitud molt participativa en les tutories.  
• Actitud molt activa en la cerca d'informació i de nous plantejaments. 

 
 
 
 

HABILITATS BÀSIQUES D’INVESTIGACIÓ  

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• Desconeix els passos a seguir en una investigació. 
• No té capacitat  per a desenvolupar la investigació o la que desenvolupa és insuficient. 
• No està familiaritzat amb l'ús de bases de dades per a investigar. 
• No té capacitat d'autocrítica. 
• No comprèn les explicacions del tutor. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• Coneix suficientment els passos a seguir en una investigació. 
• Desenvolupa la investigació de forma suficient. 
• Està familiaritzat amb l'ús de bases de dades per a investigar. 
• Té certa capacitat d'autocrítica. 
• Comprèn parcialment les explicacions del tutor. 

Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• Coneix perfectament la metodologia o passos a seguir en una recerca. 
• Desenvolupa la recerca satisfactòriament. 
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• Està molt familiaritzat amb l'ús de bases de dades per a investigar.  
• Té capacitat d'autocrítica. 
• Comprèn perfectament les explicacions del tutor. 

 
FORMAT I EXPRESSIÓ ESCRITA DE L’INFORME  

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• L'informe no s'ajusta als requisits especificats en la normativa. 
• Manca d'estructuració. 
• No presenta o presenta de forma desordenada o insuficient la informació (elements teòrics 
subjacents a l'anàlisi, resultats, absència d'arguments o arguments que no s’entenen, mal ús 
d'instruments gràfics/analítics, síntesi de raonaments). 
• No redacta amb claredat, correcció i conté faltes ortogràfiques. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• L'informe s'ajusta als requisits especificats en la normativa. 
• Està mitjanament estructurat. 
• Presenta de forma organitzada i suficient la informació (elements teòrics subjacents a l'anàlisi,  
resultats, argumentació suficient, ús adequat d'instruments gràfics/analítics, síntesi de raonaments 
satisfactori). 
• Redacta amb alguna claredat, correcció i sense faltes ortogràfiques. 

Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• L'informe s'ajusta als requisits especificats en la normativa.  
• Està ben estructurat. 
• Presenta de forma clara, organitzada i completa la informació (elements teòrics subjacents a 
l'anàlisi, resultats, argumentació de forma precisa, ús d'instruments gràfics/analítics més 
convenients en cada cas, síntesi de raonaments molt satisfactòria). 
• Redacta amb total claredat, correcció i sense faltes ortogràfiques. 

 
ESBORRANY PRESENTACIÓ AUDIOVISUAL  

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• Qualitat inadequada.  
• No s'ajusta a les recomanacions del tutor/a. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• Qualitat adequada.  
• S'ajusta a les recomanacions del tutor/a. 

Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• Molt bona qualitat.  
• S'ajusta a les recomanacions del tutor/a. 

 

Criteris per a avaluar l’exposició i defensa del treball 

El tribunal de TFG avaluarà l’exposició i defensa del treball en base a la presentació audiovisual i la 

defensa oral. 

 

 

PRESENTACIÓ AUDIOVISUAL  

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• No conté tots els elements  fonamentals del treball.  
• No s'ajusta al temps d'exposició, sent desequilibrada la durada de cadascun dels apartats. 
• La presentació no inclou tots els elements obligatoris d'estil. 
• Manca d'estructuració i s'aprecien errors sintàctics o gramaticals. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• Conté quasi tots els elements fonamentals del treball. 
• S'ajusta al temps d'exposició, sent equilibrada la durada de cadascun dels apartats.  
• La presentació inclou tots els elements obligatoris d'estil.  
• Està mitjanament estructurat i s'aprecia moderada capacitat de síntesi, així com suficient  
correcció sintàctica i gramatical. 
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Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• Conté tots els elements fonamentals del treball. 
• S'ajusta al temps d'exposició, sent equilibrada la durada de cadascun dels apartats.  
• La presentació inclou tots els elements obligatoris d'estil. 
• Està ben estructurat i s'aprecia alta capacitat de síntesi, així com correcció sintàctica i gramatical. 

 
DEFENSA ORAL 

Nivell 1 
(0 - 4,9 punts) 

• No es domina l'ús del llenguatge i el vocabulari és poc tècnic i precís. 
• L'exposició manca d'estructuració i es limita a reproduir l'escrit en les diapositives. 
• No respon a les preguntes formulades pel tribunal o ho fa de forma pobra i imprecisa. 

Nivell 2 
(5 - 7,9 punts) 

• Domini del llenguatge i, sovint, utilització de vocabulari tècnic i precís.  
• L'exposició està mitjanament estructurada i es fa amb moderada claredat expositiva. 
• Respon adequadament a les preguntes formulades pel tribunal. 

Nivell 3 
(8 – 10 punts) 

• Gran domini del llenguatge i utilització de vocabulari tècnic i precís. 
• Bona estructuració i alta claredat expositiva.  
• Respon molt bé, amb claredat i precisió a les preguntes formulades pel tribunal. 

 

17. Actituds penables en els/les estudiants 

 Aquell estudiant que diposite en ENTREU un TFG sense haver obtingut l’informe favorable 

del tutor, serà penalitzat. 

 Qui copie o invente dades al llarg del procés de realització del TFG, serà suspès en la 

convocatòria corresponent. 

 Qui presente el treball amb menys de tres setmanes d’antelació respecte a la data de 

lliurament oficial del treball, no se’l corregirà per a la convocatòria en curs.  

 

18. Dipòsit del TFG i INFORME FAVORABLE mitjançant l’ENTREU 

1. ACCEDIR A L’APLICACIÓ ENTREU  Estudiants Treball fi de grau 2018-2019 
Accedir 

2. EMPLENAR LES DADES PERSONALS. 
3. EMPLENAR LES DADES DEL TREBALL FINAL DE GRAU. 
4. DOCUMENTACIÓ: ADJUNTAR EL TREBALL EN PDF I INFORME FAVORABLE SIGNAT. 
5. OBSERVACIONS: permet deixar constància d’algun aspecte que l’estudiant vulga 

destacar. 


