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RESUM
L'assignatura de Treball fi de Grau és una assignatura de 12 crèdits ECTS pertanyent a
la matèria Pràctques externes i Treball fi de grau del quart curs que consta d'un total de 30
ECTS.
El Treball fi de grau consistirà en el desenvolupament autònom per part de l'estudiant d'un
projecte, sota la direcció d'un professor tutor, que podrà contenir una part experimental si així
ho requereix el tema proposat. La realització del Treball Fi de Grau té com a finalitat que
l'estudiant sigui capaç d'integrar l'ensenyament rebut durant els estudis i assegurar l'adquisició
de les competències pròpies de la titulació.
PROCEDIMENT
1) Matricularse del TFG
2) Consultar l´oferta de TFG en la web de la Facultat de Farmàcia abans del periode de
matrícula
3) Elecció de plaça (presencial o autoritzada amb signatura i còpia del DNI). L'adjudicació es
realitza seguint un ordre d'elecció basat en la nota mitjana de l'expedient i el nombre de crèdits
superats.
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El nombre de places oferides superarà al d'estudiants matriculats en un 25%.

Tota la informació referent a normativa, treballs ofertats, tutors, etc es troba en el següent enllaç:

http://www.uv.es/uvweb/farmacia/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/trabajo-fin-gradocta-1285852861805.html

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Per poder matricular-se del Treball Fi de Grau, l'estudiant ha de tenir superats almenys 160 crèdits
ECTS entre bàsics i obligatoris.
Per a la presentació del Treball Fi de Grau es requerirà haver superat totes les assignatures (bàsiques,
obligatòries i optatives), que integren el pla d'estudis.

COMPETÈNCIES
1103 - Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
- Capacitat d'organització i de planificació.
- Saber aplicar al món professional els coneixements adquirits al llarg dels estudis.
- Adquirir capacitat per transmetre idees, analitzar problemes amb esperit crític i ser capaç de
proposar solucions amb perspectives de gènere.
- Desenvolupar habilitats de comunicació en les relacions interpersonals i capacitat de treball en equip.
- Capacitat per a la presa de decisions.
- Contribuir al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat
entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi i de foment de la cultura de la pau, amb
perspectiva de gènere.
- Conèixer, valorar i aplicar en l'àmbit científic i professional una perspectiva de gènere.
- Destresa en la presentació d'un treball oral o escrit.
- Saber presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte de final de grau, consistent en
un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE
• Ser capaç d'aplicar, en un treball científic, els coneixements adquirits al llarg dels estudis.
• Ser capaç de transmetre idees, analitzar problemes amb esperit crític i ser capaç de proposar
solucions amb perspectives de gènere
• Ser capaç d'organitzar i planificar
• Ser capaç d'establir comunicació i treballar en equip
• Ser capaç de prendre decisions
• Ser capaç reinterpretar, valorar i comunicar dades rellevants en les diferents vessants de l'activitat
professional.
• Ser capaç d'elaborar una memòria escrita
• Ser capaç de presentar i defensar davant d'un Tribunal Universitari un Projecte de Fi de Grau

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball fi de Grau: característiques
El contingut del Treball fi de Grau s'inclourà dins dels següents tipus:
- Treballs experimentals relacionats amb la titulació, que podran desenvolupar-se en els Departaments,
Laboratoris, centres de recerca i afins.
- Treballs de revisió i Recerca bibliogràfica centrats en diferents temes relacionats amb la titulació.
- Altres que no s'ajustin als descrits.
- El treball fi de grau ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant (la titularitat dels drets de
propietat intel lectual dels treballs fi de grau corresponen a l'estudiant que l'ha realitzat i al tutor, en colautoria, d'acord a les disposicions de la llei de propietat intel lectual de 1996 amb modificacions del
2003, en els articles 7 i 8).
Normativa Treball Fi de Grau:
http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/trabajo-fin-grado-cta1285852861805.html

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Grau
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Grau
Presentació i defensa del Treball Fi de Grau

Hores

TOTAL
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265,00
10,00
25,00
300,00

% Presencial
100
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
Treball Fi de Grau (12 ECTS)
• Tutories d'orientació i seguiments del treball: 1 ECTS
• Realització del treball i elaboració d'una memòria en suport electrònic i en paper: 10 ECTS
Preparació de l'exposició i defensa pública davant del corresponent tribunal: 1 ECT

Us recordem que les dades incloses al programa informàtic per la realització del TFG no poden
ser en cap cas reals ni relacionables amb una persona identificada o identificable. Incloure
dades reals i utilitzar el programa per a finalitats alienes a la pròpia pràctica pot generar
responsabilitat per a qui contravinga aquesta recomanació

AVALUACIÓ
• El Treball Fi de Grau a presentar per cada estudiant constarà com a mínim de: caràtula, amb el títol,
nom de l'estudiant, nom del tutor, data de presentació, resum en anglès, índex, introducció i
antecedents del tema , objectius, metodologia de realització, resultats, discussió, Conclusions i
bibliografia. Podrà estar escrit en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat o en anglès. En
aquest últim cas, amb un resum en castellà o en valencià.
• El / la estudiant haurà de presentar quatre exemplars impresos de la memòria final i una còpia digital
correctament identificada a Secretaria. No es podrà procedir a l'emissió del títol corresponent fins que
es comprovi la integritat de la còpia digital.
• El Treball fi de grau serà avaluat per una comissió nomenada a aquest efecte per la Junta de Centre
per a cada curs acadèmic. La defensa del Treball Fi de Grau serà realitzada pels / les estudiants i serà
pública. El / la estudiant disposarà d'un màxim de 15 minuts per resumir el seu treball i la comissió ha
de debatre amb ell / ella durant un màxim de 15 minuts al respecte del treball.
La qualificació serà el resultat de l'informe del tutor (30%) i l'avaluació de la Comissió (70%). L'avaluació
tindrà en consideració: la qualitat científica, la claredat expositiva, tant escrita com oral i la capacitat de
debat i defensa de la memòria. L'avaluació de la Comissió serà la mitjana dels membres de la Comissió.
Les normes per a l'elaboració de la memòria, l'oferta del curs , els criteris de valoració de la

comissió d'avaluació i els documents per a la valoració del tutor es poden consultar a:
http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/treball-fi-grau/treball-fi-grau-cta1285852861805.html
Les convocatòries per a la presentació de TFG es recullen en el calendari d'exàmens:
http://www.uv.es/uvweb/farmacia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/horaris-dates-examen1285849055980.html#CTA
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- Reglament Treball Fi de Grau de la UV: ACGUV 299/2011

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
En el cas en què la tutorització i / o defensa de l'TFG no es pogueren realitzar de forma presencial per
causes sanitàries, es podrà fer-se de forma on-line a través de la plataforma Blackboard Collaborate
Ultra. Per a això l'alumne rebrà la informació necessària amb suficient temps d'antelació a la data de
defensa, i és requisit per a poder realitzar la defensa de l'TFG que l'estudiant habiliti el micròfon i la
càmera.
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