
 

TREBALL FI DE GRAU EN LOGOPÈDIA 

MANUAL D'INSTRUCCIONS 

1-Què és el Treball Fi de Grau?  

 

El Treball Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que cada estudiant ha de 

realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora (o tutors/es). 

2-Quines modalitats hi ha de Treball Fi de Grau?  
 
El TFG es podrà elaborar seguint una de les tres modalitats següents: 
 
1) Elaboració i Defensa del rol del logopeda en un àmbit determinat. Plantejament del disseny i 

avaluació d'un servei o programa d'intervenció logopèdic detallat, tal qual es descriu en la guia 
d'aspectes formals que es proporciona a l'estudiantat. 

 
2) Treball de recerca: planteja el desenvolupament de les competències investigadores cercant la seua 

relació amb la pràctica professional. Açò pot realitzar-se de dues formes: 
 

a) desenvolupament d'una recerca ajustada als crèdits del TFG.  
b) realització de revisió de documentació científica sobre un tema amb l'objectiu de determinar 
el “estat de la qüestió” sobre el mateix, que podria orientar-se a identificar l'evidència empírica 
disponible sobre aquesta qüestió per a fonamentar la pràctica professional i adquirir 
competències que permeten fonamentar intervencions futures. 

 
3) Estudi de casos: anàlisi exhaustiva d'un o diferents casos clínics mostrant un alt grau d'aprofundiment 

en les competències i aplicació de coneixements adquirits al llarg del Grau. 
 

En totes les modalitats, ha de afegir-se un apartat dedicat a les implicacions aplicades per a l'exercici 
professional de la logopèdia que es desprenen del treball. En la “Guia d'aspectes formals sobre el 
Treball de finalització de Grau de Logopèdia”, s'aporten orientacions sobre l'extensió, apartats, 
desenvolupament de continguts i criteris d'avaluació. 
 

3-Quan és possible matricular-se de TFG i quan es pot superar?  

La matrícula es durà a terme en el període ordinari i al mateix temps que la resta d'assignatures i suposa 

el dret a tutoria i avaluació. El/l'estudiant podrà matricular-se del TFG quan haja superat un mínim de 

168 crèdits obligatoris corresponents als tres primers cursos. En el curs d'adaptació al grau, 

el/l'estudiant només podrà matricular-se del TFG si s'ha matriculat de la resta d'assignatures. 

En qualsevol cas, el/l'estudiant no podrà matricular-se de més de 72 crèdits en un mateix curs. Si bé, 

cada curs s'obri un període extraordinari de matrícula al febrer, que permetrà la matrícula en el TFG de 

qui no van poder fer-ho durant el període ordinari. La matrícula donarà opció a dues convocatòries 

oficials durant el curs acadèmic. 

Només es pot superar el TFG quan s'hagen aprovat els 180 crèdits obligatoris corresponents als tres 

primers cursos. En el curs d'adaptació, només es pot superar el TFG quan el/l'estudiant es troba 

matriculat/a de la totalitat de crèdits que composen el Curs d'Adaptació. 

 



 

4-Quines modalitats hi ha d'avaluació per al TFG?  

Existeixen dues modalitats: 

a) Avaluació davant tutor/a. En aquesta modalitat la valoració depèn exclusivament del tutor/a i es pot 

aconseguir un màxim de 8.0 (Notable). Requerirà presentació pública mitjançant pòster en les dates i 

hores determinades per la comissió de TFG. 

Una vegada concloses les defenses, el tutor/a lliurarà en Secretaria de la Facultat l'acta de defensa 

corresponent a presentació davant tutor/a. 

b) Avaluació per un tribunal. El/la tutor/a podrà autoritzar, d'acord amb el/l'estudiant, la presentació i 

defensa del TFG davant tribunal de tres membres determinat per la Comissió de TFG quan es crea que 

té la qualitat suficient per a aspirar a una qualificació superior a 8. En aquesta modalitat, és potestat dels 

membres del tribunal la qualificació del treball. No obstant açò, quan el TFG es present davant tribunal, 

el/la tutor/a deu lliurar document de “Autorització de defensa davant tribunal”, document que 

l'estudiant ha d'adjuntar en el tràmit de dipòsit mitjançant seu electrònica. 

Una vegada fet el dipòsit, l’estudiant haurà de lliurar tres exemplars en paper del TFG a la Secretaria de 

la Facultat (Isabel Belmonte). 

Igualment, el/la tutor/a lliurarà en Secretaria de la Facultat, en el terme de tres dies hàbils des de la 

finalització del termini de dipòsit, informe d'avaluació sobre el TFG que la Secretaria farà arribar a la 

presidència del tribunal. El tribunal podrà tenir-ho en compte per a la qualificació però no és vinculant. 

La presidència del tribunal farà arribar una vegada finalitzat l'acte de defensa, acta corresponent del 

mateix a la Secretària de la Facultat. 

Per a la presentació del TFG a avaluació, haurà de registrar-se en seu electrònica el dipòsit del TFG 

segons les dates i especificacions determinades per la Comissió de TFG que s'arrepleguen en el 

document “Procediment i calendari de presentació” publicat en la web. 

Tant en un cas com l’altre, l'estudiant rebrà notificació de lloc, dia i hora de la defensa oral. 

5-Com es procedeix per a la defensa del TFG?  

La Comissió de TFG establirà els períodes de defensa. En el cas de modalitat davant tutor/a, es farà 

defensa pública de, aproximadament deu minuts, davant la presència del mateix/a en sessió pública 

mitjançant pòster. 

En el cas de modalitat davant tribunal, es farà defensa pública davant tribunal (president/a i dues 

vocals) aprovat per la Comissió de TFG en el qual no podrà estar el tutor/a. L'estudiant tindrà un màxim 

de 15 minuts per a exposar en la defensa el més rellevant del seu TFG. Posteriorment, s'obrirà un debat 

entre els membres del tribunal i l'estudiant que no haurà de superar els 30 minuts. 

6-Quin es el rol del tutor/a en el Treball Fi de Grau en Logopèdia? 

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

desenvolupament, vetllar pel compliment dels objectius establits i emetre un informe del TFG. També es 

responsable de programar i desenvolupar tutories individuals i/o col·lectives amb els/les seus estudiants 

de TFG. En eixes tutories, es realitzarà una supervisió del procés dut a terme. 

http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Acta%20Evaluacion%20Tutor_Poster.docx
http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Acta%20Evaluacion%20Tutor_Poster.docx
http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Autoritzacio_Tutor_Defensa_Tribunal.docx
http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Informe%20Evalucion%20Tutor%20para%20Tribunal.docx
http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Acta%20Evaluacion%20Tribunal.docx
http://www.uv.es/webpsico/TFG/Logopedia/Acta%20Evaluacion%20Tribunal.docx


 

S'aconsella programar i desenvolupar, quatre tutories amb la següent temporalització: 1º) anàlisi de 

temàtiques propostes, selecció i establiment de pla de desenvolupament (finals de novembre), 2º) 

seguiment de pla de treball (febrer), 3º) avaluació de primer esborrany (abril); 4º) pre-avaluació (inicis 

de maig). 

7-Quin es el rol del/de l'estudiant en el Treball Fi de Grau en Logopèdia?  

Els/as estudiants elaboraran de manera tutelada l'informe TFG i la seua presentació. Han d'assistir de 

manera activa a les tutories individuals i/o col·lectives que es programen, responsabilitzant-se del 

desenvolupament del pla de treball acordat pel desenvolupament del seu TFG de forma autònoma. 

De cada tutoria, individual o col·lectiva, el/l'estudiant ha d'elaborar un acta on es descriguen els 

principals aspectes tractats en la tutoria i acords adoptats. Aquestes actes, després de ser revisades i 

signades per el/la tutor/a, hauran de presentar-se com a annex de l'informe TFG. Finalment, l'estudiant 

defensarà oralment l'informe de TFG davant la instància establida per a açò (tutor o tribunal). 


