REGLAMENT DEL TREBALL FINAL DE GRAU DE
FILOLOGIA CATALANA
Preàmbul
Aquest reglament desenvolupa el Reglament de Treball Final de Grau (TFG) aprovat pel
Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 299/2011) en les qüestions
específiques del títol de Grau en Filologia Catalana, en què serà d’aplicació general.
Article 1. Comissió del TFG
1. La Comissió del TFG estarà formada per tres membres, dos professors i un estudiant,
elegits entre els representants en la CAT del Grau de Filologia Catalana. Aquesta
Comissió dependrà de la CAT del Grau de Filologia Catalana i la seua funció serà
gestionar tot el procés relatiu als TFG i garantir l’aplicació d’aquest reglament.
2. La durada del mandat dels membres de la Comissió serà de dos anys, revisables, tret
del cas de l’estudiant, que serà d’un any.
Article 2. Característiques generals del TFG
1. El TFG és un treball autònom i individual, equivalent a 12 crèdits, que cada estudiant
ha de realitzar sota la supervisió d’un tutor acadèmic.
2. El treball final de carrera es realitzarà durant el quart curs del Grau de Filologia
Catalana, com si es tractara d’una assignatura de caràcter anual.
Article 3. Objectius del TFG
1. El treball de fi de grau ha de permetre l’avaluació de l’adquisició de competències
desenvolupades en matèries ja cursades per l’estudiant, especialment aquelles
relacionades amb les competències comunicatives avançades i amb les vinculades més
directament al tema triat per al treball.
2. El treball ha de formar en el perfil del Grau relacionat amb la investigació, la
documentació i la crítica. En aquest sentit, el tipus de treball que l’estudiant haurà de
realitzar es correspon amb una formació en iniciació a la investigació. En concret, el
treball podrà orientar-se en una d’aquestes dues direccions:
2.1. Una primera opció se centra en temes d’investigació específicament filològics
(lingüístics i/o literaris) relacionats amb els àmbits de la filologia, amb una orientació
teòrica i/o descriptiva, i amb una perspectiva sincrònica o diacrònica.
2.2. Una segona opció se centra en temes d’investigació relacionats amb les aplicacions
de la filologia a diferents àmbits professionals. En aquesta segona opció, per decidir el
tema de la investigació del treball, es podrà tenir en compte el perfil professional de les
pràctiques externes de l’alumne, tot deixant clar, però, que el treball final de grau és una
tasca independent i diferent de la memòria final de les pràctiques.

3. Les línies específiques en què es pot centrar el TFG són les següents:
3.1. Anàlisi dels diversos aspectes de la gramàtica catalana (fonètica, fonologia,
morfologia i sintaxi).
3.2. Anàlisi dels diversos aspectes de la situació social de la llengua catalana (en diversos
vessants: jurídic, polític, econòmic, sociològic o antropològic) i dels fenòmens de variació
lingüística en les seues múltiples dimensions (social, cultural, simbòlica, política,
econòmica, funcional, espacial, temporal o per raó de gènere).
3.3. Anàlisi, edició, contextualització, descripció o recepció de textos literaris i teatrals
en llengua catalana de l’època medieval i moderna.
3.4. Anàlisi, edició, contextualització, descripció o recepció de textos literaris i teatrals
en llengua catalana de l’època contemporània.
3.5. Anàlisi de les aplicacions de la filologia catalana a l’àmbit professional, com ara
l’ensenyament/aprenentatge de la llengua i la cultura literària en contextos multilingües;
l’assessorament lingüístic, especialment en contextos institucionals o en mitjans de
comunicació; la gestió cultural i de les indústries de la llengua i de la literatura,
particularment en el sector editorial; o l’anàlisi i estudi de corpus textuals de traducció
directa o inversa, així com l’elaboració de protocols d’anàlisi de les tasques de traducció
i avaluació de recursos de traducció assistida.
Article 4. Matrícula del TFG
1. La matrícula del TFG ha de realitzar-se en el període ordinari, juntament amb les altres
assignatures del pla d’estudis del Grau de Filologia Catalana, i dóna dret a dues
convocatòries oficials durant el curs acadèmic.
2. Els centres podran obrir un segon període de matricula del TFG en finalitzar la primera
convocatòria d’exàmens per aquells estudiants que, en el moment de la matrícula
ordinària, no complien els requisits establerts en el corresponents plans d’estudi. Aquesta
matrícula donarà dret a dues convocatòries en el curs acadèmic.
3. Per poder matricular-se del TFG, l’estudiant ha d’haver superat un mínim de 150
crèdits del Grau de Filologia Catalana.
Article 5. Tutela acadèmica del TFG
1. El treball ha de fer-se sempre sota la supervisió d’un tutor acadèmic. El tutor acadèmic
podrà ser qualsevol professor adscrit a l’àrea de Filologia Catalana, independentment de
les seua dedicació o categoria professional. El tutor és responsable d’explicar als
estudiants les característiques del TFG, d’orientar-los en el seu desenvolupament, de
vetlar pel compliment dels objectius finals i d’emetre un informe del TFG que haja tutelat.
2. El treball tindrà la tutela obligatòria d’un professor de l’àrea de Filologia Catalana. No
obstant això, la Comissió del TFG podrà autoritzar que el treball siga cotutelat per un
altre professor amb docència en el Grau de Filologia Catalana en el curs en què s’elabore
el treball o en els tres cursos precedents.

3. La tutela del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes
establerts en les disposicions normatives de la Universitat. Si la tutela es comparteix entre
més d’un professor de la Universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.
4. No es preveu que hi haja cotuteles amb professors que no impartisquen docència en el
Grau de Filologia Catalana, encara que la Comissió del TFG podrà considerar
excepcionalment aquesta possibilitat.
5. Per establir el nombre de treballs que podrà dirigir cada professor, l’àrea de Filologia
Catalana preveurà la dedicació de cada professor a l’hora de fixar el POD de cada curs.
Article 6. Assignació del treball final de grau i del tutor
1. L’àrea de Filologia Catalana, atenent al POD anual, oferirà un llistat de possibles tutors,
que es repartiran en diferents línies temàtiques pertanyents a dues àrees generals: llengua
catalana (sincrònica, diacrònica, aplicada...) i literatura catalana (medieval, moderna,
contemporània...). La Comissió del TFG supervisarà l’adscripció i les propostes de cada
professor i elaborarà una llista per a cada subàrea, amb la inclusió del professorat adscrit
i de les línies en què es dirigirien els TFG. Com a norma general, els professors acceptaran
dirigir treballs pertanyents a, com a mínim, dues línies temàtiques diferents.
2. La llista dels professors i les àrees temàtiques de les quals proposen dirigir treballs serà
facilitada als alumnes perquè puguen triar el professor amb qui volen fer el TFG i la línia
específica del TFG, seguint l’ordre determinat per la mitjana de la nota.
3. El procediment de l’elecció del tema i del professor serà el següent:
3.1. Una vegada finalitzada la matrícula, la Secretaria de la Facultat lliurarà a la Comissió
del TFG una llista amb els estudiants ordenats d’acord amb la nota del seu expedient.
3.2. La Comissió del TFG convocarà, amb un mínim de 48 hores d’antelació, a tots els
estudiants a un acte per triar línia temàtica i tutor. En la convocatòria s’indicarà el dia,
l’hora i el lloc d’aquest acte i s’inclourà la llista amb els professors que poden dirigir TFG
i les línies temàtiques de les quals proposen dirigir treballs.
3.3. En l’acte, els estudiants seran cridats per ordre de nota i, degudament identificats,
aniran triant línia temàtica i tutor.
3.4. Si algun estudiant no poguera assistir, per motius justificats (malaltia, Erasmus...),
podrà triar el tema, justificant el motiu de la seua absència, enviant un correu a la
Comissió del TFG, des del correu institucional de l’alumne (@alumni.uv.es), en què
s’ordenen, per ordre de preferència, totes les diferents propostes de línia temàtica i tutor
per al TFG disponibles; en aquest cas, la Comissió seleccionarà la proposta situada en
una posició més alta de les que queden disponibles en el moment que li corresponga elegir
a l’estudiant.
3.5. Un cop assignat el professor, el tema específic del TFG serà consensuat entre
l’estudiant i el tutor; en qualsevol cas, s’evitarà la repetició de temes tractats en el mateix
any o en anys precedents (v. punt 4).

3.6. En cas que la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació òbriga un segon període
de matrícula, es repetirà el procés, amb els professors i les línies temàtiques encara
disponibles, perquè els nous estudiants puguen triar tutor i línia.
4. Quan s’acabe el període d’assignacions, la Comissió del TFG elaborarà una llista amb
les assignacions definitives per professor i amb el tema concret de cada TFG. Si es
detectaren casos de coincidència en la temàtica concreta d’un TFG, l’estudiant de mitjana
més alta optarà, en primer lloc, al tema proposat.
5. Una vegada publicades les llistes de temes i de tutors del TFG, no s’introduirà cap
canvi fins al curs acadèmic següent, excepte si una baixa o un permís acadèmic de llarga
durada impedeixen al tutor desenvolupar la tutela del TFG.
6. En cas de baixa o de permís acadèmic de llarga durada d’un tutor, la Comissió del TFG
substituirà el professor assignat per un altre tutor, preferiblement de la mateixa unitat
docent de Filologia Catalana, el qual es farà càrrec de tutelar el TFG amb el tema
prèviament assignat a l’estudiant. En aquest cas, la Comissió del TFG obligatòriament
oirà a l’estudiant abans d’elevar la proposta a la CAT.
7. L’assignació d’un tema de TFG i d’un tutor tindrà validesa només en el curs acadèmic
en què es trobe matriculat l’estudiant. Tanmateix, en cas que l’estudiant no supere la
matèria en el curs que s’ha matriculat, la Comissió del TFG podrà tenir en compte el tema
del TFG i el tutor assignat en adjudicacions de cursos posteriors, sempre que l’estudiant
i el tutor no s’expressen en sentit contrari.
Article 7. Presentació
1. La presentació del TFG es farà en la fase final del pla d’estudis i, en tot cas, respectant
les condicions que figuren en la memòria de verificació del títol.
2. La Universitat de València inclourà en el calendari de gestió acadèmica de cada curs
els diferents períodes en què l’estudiant podrà presentar el TFG. En qualsevol cas,
l’estudiant tindrà dret a només dues convocatòries, és a dir, a triar dos moments de
presentació en cada curs acadèmic.
3. Quan l’estudiant vulga presentar el TFG, haurà de lliurar, en la Secretaria de la Facultat,
la sol·licitud de defensa del TFG, juntament amb el vistiplau del tutor per a la presentació
i exposició pública del TFG i una versió electrònica del treball en format .pdf, que serà
arxivada.
A continuació, els estudiants presentaran, en la Secretaria del Departament de Filologia
Catalana i amb un mínim d’un mes d’antelació respecte de la data prevista per a la lectura
del TFG, una fotocòpia del resguard de la sol·licitud de lectura i tres còpies del TFG
fotocopiades, preferiblement a doble cara, i en enquadernació de canonet. La Comissió
del TFG registrarà el lliurament de les còpies del TFG i les repartirà entre els membres
del tribunal d’avaluació, que disposaran, com a mínim, de tres setmanes per examinar el
TFG.

4. Els estudiants no podran presentar el TFG fora de la Universitat de València;
anàlogament, els estudiants estrangers (Erasmus, p.e.) no podran presentar en la
Universitat de València el seu TFG.
5. Quan el TFG siga avaluat positivament, s’incorporarà al repositori institucional una
còpia en format electrònic.
Article 8. Estructura i característiques del treball
1. El treball s’ha de redactar i defensar en llengua catalana i haurà de reflectir l’assoliment
de les competències recollides al document Verifica del Grau.
2. Els treballs tindran una extensió mínima de 40 pàgines i màxima de 60 pàgines en lletra
Times New Roman 12, a doble espaiamb un interlineat de 1,5. No obstant això, en treballs
experimentals l’extensió podrà ser inferior i en treballs amb característiques especials,
com ara treballs que incloguen annexos amb documentació, superior.
3. El treball ha de tenir les següents parts: portada, declaració jurada de l’originalitat del
TFG, establiment dels drets de l'autor (sota llicència Creative Commons de
Reconeixement No Comercial 3.0 No Adaptada), vistiplau del tutor, resum en català
(màxim, 200 mots) amb 4 o 5 paraules clau, índex, introducció, desenvolupament,
conclusions, bibliografia i, si escau, annexos.
4. Pel que fa a les qüestions formals, els treballs hauran de seguir les instruccions
específiques que indicarà la Comissió del TFG. El compliment de les instruccions formals
es tindrà en compte en l’avaluació del TFG.
Article 9. Procediment d’avaluació i qualificació
1. Els TFG seran presentats oralment davant d’un tribunal. Els tribunals estaran formats
per tres professors d’àrees de coneixement vinculades a la titulació, un dels quals serà el
tutor o un dels tutors del treball, i per un professors suplent. El seu règim de funcionament
serà el que estiga arreplegat en la memòria de verificació del títol o, altrament, el que
establisca la Llei de Procediment Administratiu.
2. La Comissió del TFG s’encarregarà de nomenar tants tribunals com siguen escaients
per poder avaluar els treballs presentats.
3. La Comissió establirà i anunciarà amb antelació la data, el lloc i la resta d’aspectes
rellevants per a la defensa de cada TFG.
4. La defensa del TFG, que serà pública, constarà de les següents dues parts: a) El tribunal
donarà la paraula a l’estudiant perquè presente i defense el seu treball; aquesta part durarà
al voltant de 15 minuts. b) A continuació, i durant un temps màxim de 20 minuts, el
tribunal podrà fer observacions o preguntes sobre el treball presentat; en aquest debat, el
professor més antic donarà la paraula als membres del tribunal perquè facen preguntes o
comentaris al treball presentat i a l’estudiant perquè responga.

5. Una vegada finalitzada la defensa del TFG, que serà pública, el tribunal deliberarà i
comunicarà a la Comissió del TFG la qualificació obtinguda, que serà la mitjana de les
puntuacions atorgades per cadascun dels membres del tribunal.
6. En cada període de defensa la Secretaria del centre generarà les actes amb els estudiants
que han sol·licitat la presentació del TFG. Aquestes s’ompliran abans del dia 10 del mes
següent a cada període de defensa.
7. Juntament amb la qualificació del TFG, els tribunals comunicaran si l’estudiant ha de
ser considerat candidat a rebre la qualificació de Matrícula d’Honor. En cas que hi haja
més propostes que matrícules d’honor possibles, la Comissió del TFG les assignarà en
funció de la nota mitjana de l’expedient consolidat dels estudiants. En tot cas, l’assignació
de les matrícules d’honor es realitzarà seguint els criteris de la normativa corresponent de
la Universitat de València.
8. Els estudiants podran recórrer la qualificació final del TDG pel procediment previst en
la reglamentació de la Universitat de valència.
Article 10. Criteris d’avaluació del TFG
1. En l’avaluació del TFG es consideraran els següents aspectes, seguint les indicacions
de la fitxa verificada de l’assignatura.
a. El procés de disseny i elaboració del treball: es tindrà en compte la reflexió feta sobre
l’objecte d’estudi triat i les motivacions per estudiar-lo, el projecte de treball presentat
per l’estudiant i el compliment del calendari fixat a tal efecte. Es valorarà al mateix temps
l’assistència a les hores destinades a activitats formatives, així com a les sessions de
tutoria obligatòries amb el director (v. annex 3).
L’assistència a les activitats formatives haurà d’estar documentada davant del professor
tutor perquè puguen ser considerades en l’avaluació.
A aquest aspecte se li assignarà un 30% de la nota del treball.
b. El resultat del treball. Per a l’avaluació caldrà valorar aquests elements:


Adequació del treball a les exigències d’una iniciació a la investigació en l’àmbit
universitari.



Adequació a les normes formals de presentació d’un treball d’investigació
universitari.



Qualitat de la redacció i rigor en la presentació dels seus continguts.



Correcció lingüística tant en el document escrit com en la defensa oral del treball.



Bibliografia pertinent i actualitzada.

A aquest aspecte se li assignarà un 70% de la nota del treball.
2. A fi de facilitar la redacció de l’informe que han d’escriure els avaluadors, els membres
dels tribunals disposaran d’una graella que servirà de base per a l’avaluació.

Article 11. Drets de propietat intel·lectual
La Comissió del TFG de Filologia Catalana considera especialment important la
satisfacció dels requisits d’originalitat en el TFG i el reconeixement de les fonts
bibliogràfiques. Per aquest motiu:
1. Al final del treball s’inclourà una declaració per part de l’estudiant en què es manifeste
que el treball és original i que no ha estat presentat prèviament amb altres finalitats.
2. Es valorarà positivament la presència reconeguda de fonts d’informació (llibres,
articles, articles d’internet, blocs...) en el TFG.
3. En cas que algun dels tribunals detecte plagi en un treball (és a dir, que el treball
continga parts copiades d’altres treballs sense reconeixement explícit), la Comissió del
TFG aplicarà el que dispose la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
4. Amb la presentació del TFG, els estudiants accepten que una còpia electrònica del seu
treball siga inclosa en el repositori institucional de la Universitat de València, sota
llicència Creative Commons de Reconeixement No Comercial 3.0 No Adaptada.
Disposició final
Per a tots els aspectes no inclosos en aquest reglament serà d’aplicació el que estableix el
Reglament de Treball Final de Grau de la Universitat de València.

