
Dia Dimecres 30 de gener – MATÍ 

Estudiants de: *Educació Infantil* 

09:30 • Inauguració de les VI Jornades de TFG pel Degà de la Facultat de 
Magisteri, Óscar Barberá. Canciones para pensar la escuela. 
Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. Presenta: Luis S. Villacañas 
de Castro 

● La meua experiència en l’elaboració del TFG (infantil). Aula PB-05.
Capacitat: 100 persones. Presenta: Cristina Sendra.

● Qué hacer y qué no en tu TFG. Técnicas de anàlisis estadístico.
Irene Ferrando. Aula EP-05. Capacitat: 40 persones.

● Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos para la elaboración
del Trabajo Fin de Grado. Ana Botella Nicolás i Rafael Fernández-
Maximiano. Aula P1-05. Capacitat: 40 persones.

11:00 Descans 

11:30 • Sesión abierta a alumnos: propuestas de mejora y sugerencias para 
el Grado de Maestro/a en Educación Infantil.  Aula PB-04. 
Capacitat: 100 persones. Presenta y modera: Irene Ferrando.  

● ¿Dónde están los problemas de investigación? Cristóbal Suárez
Guerrero.  Aula PB-05. Capacitat: 100 persones. Presenta: Begoña
Gómez Devís.

● Temáticas y diseños habituales en la elaboración del TFG (Con
especial atención a la motricidad, actividad física y expresión
corporal en el ámbito de la educación infantil). Vladimir Martínez-
Bello. Aula EP.01. Capacitat: 40 persones

● Un TFG de ciències a infantil? De què estem parlant? José Cantó.
Aula EP-02. Capacitat: 40 persones.

VI JORNADES DE TFG

30 i 31 de gener de 2019

PROGRAMA



Dia Dimecres 30 de gener – VESPRADA  

Estudiants de: * Pedagogia Terapèutica * Audició i Llenguatge 
*Tecnologies de la Informació i la Comunicació * Educació Musical *

15:30 • Vols millorar la teua formació com a mestre? Els estudis de Màster 
en Investigació en Didàctiques Específiques. Manuel Monfort 
Pañego.   Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. 

● Taula rodona: treballar en l’ensenyament (borses de treball i
oposicions). PB-05. Capacitat: 100 persones. Presenta: Miquel
Oltra

● ¿Qué es la investigación acción educativa? Una aproximación
desde Lawrence Stenhouse. Luis S. Villacañas de Castro. Aula
EP-01. Capacitat: 40 persones.

● Pautas para la revisión textual en las diferentes fases de
elaboración de los trabajos académicos. Elia Saneleuterio
Temporal. Aula P1-05. Capacitat: màxim 25 persones.

17:00 Descans 

17:30 • La igualtat de gènere i la diversitat com a temàtiques del TFG. Miquel 
A. Oltra i Rosa Pardo, Comissió d’Igualtat de la Facultat de
Magisteri.  Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. 

● Canciones para pensar la escuela. Óscar Barberà. Aula PB-05.
Capacitat: 100 persones. Presenta: Raquel Domingo Pomar

● Tot el que WORD pot fer per tu. Utilització del processador de
textos per a una bona elaboració del TFG. Juan Carlos Colomer
Rubio. Aula EP-05. Capacitat: 40 persones

● Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos para la elaboración
del Trabajo Fin de Grado. Ana Botella Nicolás i Rafael Fernández-
Maximiano. Aula P1-05. Capacitat: 40 persones.

Cada estudiant ha de triar una activitat de cadascuna de 
les dues sessions, tenint en compte la capacitat de les 

diferents aules. 

L’assistència, com a mínim, a 2 activitats, és obligatòria 
per als estudiants matriculats en TFG. 



Dia Dijous 31 de gener – MATÍ 

Estudiants de: *Ciències i Matemàtiques * Llengua Estrangera * 
Educació Física* 

09:30 • La meua experiència en l’elaboració del TFG (Primària).  PB-04. 
Capacitat: 100 persones. Presenta: Vladimir Martínez 

● Sesión abierta a alumnos: propuestas de mejora y sugerencias
para el Grado de Maestro/a en Educación Primaria. Aula PB-05.
Capacitat: 100 persones. Presenta: Irene Ferrando

● La salud de la espalda en la educación: hábitos, conocimientos,
estrategias y ejercicio físico sobre las posturas. Vicente Miñana
Signes, Manuel Monfort Pañego y Antonio Hans i Bosch. Aula EP-
1. Capacitat: 40 persones.

● Línies d’investigació en didàctica de les ciències naturals. Olga
Mayoral García-Berlanga y Paula Tuzón. Aula EP-02. Capacitat: 40
persones.

11:00 Descans 

11:30 • Taula rodona: treballar en l’ensenyament (borses de treball i 
oposicions).  Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. Presenta: 
Miquel Oltra 

● ¿Qué es la investigación acción educativa? Una aproximación
desde Lawrence Stenhouse.  Luis S. Villacañas de Castro.  Aula
PB-05. Capacitat: 100 persones.

● Qué s’apren en Educaciò Física? Cal que no donem per suposat el
contingut en ús. Manuel Monfort Pañego. Aula EP-01. Capacitat:
40 persones.

● Qué hacer y qué no en tu TFG. Técnicas de anàlisis estadístico.
Irene Ferrando. Aula EP-05. Capacitat: 40 persones.

 

 

Comité científic:  
Óscar Barberá (Degà de la Facultat de Magisteri)
Irene Ferrando (Coordinadora del Grau de Mestre d’Educació Primària)
Vladimir Martínez (Coordinador del Grau de Mestre d’Educació Infantil)
Helena Ortí (Tècnica Gestió de l’àrea Pràcticum)
Luis S. Villacañas (Coordinador de Pràctiques externes)

Comité organitzador: 
Mª Carmen Agulló (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Ana Botella (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Rocio Bujalance (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Raquel Domingo (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Rosa Giner (Vicedegana de Pràctiques de la Facultat de Magisteri)
Begoña Gómez Devís (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Ignacio Martínez (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Miquel A. Oltra (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Cristina Sendra (Membre de la Comissió de Pràcticum)
Carlos Costa (Tècnic Gestió de l’àrea Pràcticum)
Antonio Vallés (Tècnic Gestió de l’àrea Pràcticum)



Dia Dijous 31 de gener – VESPRADA 

Estudiants de: *Arts i Humanitats * Educació Infantil-Ontinyent * 
(Tots els que no hagen pogut assistir a la resta de sessions)*  

15:30 • ¿Dónde están los problemas de investigación? Cristóbal Suárez 
Guerrero.  Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. Presenta: 
Rocío Bujalance Torres 

● Herramientas de educación emocional y empatía para fomentar la
convivencia y prevenir el acoso escolar en los centros escolares de
infantil y primaria. La importancia de la mediación. Carlos Caurín.
Aula PB-05. Capacitat: 100 persones. Presenta: Carmen Agullò

● ¿Qué significa, para la educación, el 15M? (Escuelas democráticas
y trabajo por proyectos). Luis S. Villacañas de Castro y Wenceslao
García Puchades. Aula EP-01. Capacitat: 40 persones.

● Tot el que WORD pot fer per tu. Utilització del processador de
textos per a una bona elaboració del TFG. Juan Carlos Colomer
Rubio. Aula EP-05. Capacitat: 40 persones

17:00 Descans 

17:30 • Línies d’investigació per a l’elaboració del TFG en Didàctica de la 
llengua i la literatura. Josep V. Garcia-Raffi i Anna Devís Arbona. 

 Aula PB-04. Capacitat: 100 persones. 
● Vols millorar la teua formació com a mestre? Els estudis de Màster

en Investigació en Didàctiques Específiques. Manuel Monfort
Pañego. Aula PB-05. Capacitat: 100 persones.

● La igualtat de gènere i la diversitat com a temàtiques del TFG.
Comissió d’Igualtat de la Facultat de Magisteri. Presenta: Miquel A.
Oltra i Rosa Pardo. Aula EP-01. Capacitat: 40 persones.

● Pautas para la revisión textual en las diferentes fases de
elaboración de los trabajos académicos. Elia Saneleuterio
Temporal. Aula EP-05. Capacitat: 25 persones.

NOTA: 

La icona  significa que l’activitat s’enregistrarà en vídeo 



Informacions d’interés sobre el TFG

Abans de començar les vostres darreres pràctiques del Grau, convé 
que dediqueu aquesta setmana a pensar en el vostre futur TFG.  

Heu de tindre clar què és un TFG abans de decidir quin 
tema voleu treballar. Per això cal que llegiu tots els 
documents que teniu a l’abast, especialment el Reglament de 
TFG, el document que conté l’explicació de l’estructura del 
TFG i la Guia docent de l’assignatura, amb la bibliografia que 
s’hi inclou. 

També cal que aneu pensant el tema (tot i que puga 
ser provisional fins que arribeu al centre de pràctiques). 
Aquesta setmana també la podeu aprofitar per a fer recerca 
bibliogràfica, per a fer un esquema del vostre TFG i un 
calendari de treball. Com més prompte comenceu a buscar 
informació i més clares tingueu les pautes que cal seguir, més 
senzilla us resultarà la tasca. 

Amb la finalitat de facilitar-vos informació, orientació i ajuda, hem 
organitzat les VI Jornades de TFG. Hi heu d’assistir a dues 
activitats, a elecció vostra, dins del torn adjudicat a les diferents 
especialitats. 

La major part de tallers, ponències o taules redones es repeteixen, 
però no podreu assistir-hi a totes, a causa de la capacitat de les 
aules. Per això, una sessió de cada activitat serà enregistrada en 
vídeo sempre que siga possible. 

Quan els vídeos estiguen editats, els vostres tutors i tutores us 
faran arribar els diferents enllaços per a accedir a les gravacions de 
les diferents activitats, que convé que visioneu per tal de comentar 
en una futura tutoria individual o en grup. 

Al llarg d’aquesta setmana el vostre tutor o tutora us convocarà a 
una reunió abans de l’inici de les Pràctiques escolars III per a tractar 
tant les pràctiques com el TFG. 


