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Orientacions per a la realització del Treball de Fi de Grau 

Doble Grau d’Educació Infantil i Primària 
Curs 2020-2021 
 

 

Definició del Treball de Fi de Grau (TFG) 

Segons el Reial decret pel qual s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [RD 
1393/2007], 

Las enseñanzas universitarias oficiales de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un 
trabajo de fin de Grado [art. 12.3] 

El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan 
de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al titulo [art. 12.7] 

Normatives 

RD 1393/2007 i RD 861/2010, d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 

Normativa Reguladora de l’avaluació i de la qualificació de l’estudiantat a la UdL 

Reglament del Treball de fi de Grau de la FCE 

Normativa acadèmica del Doble Grau en Educació Infantil i Educació Primària 

 

Els TFG han d’estar orientats a l’avaluació de competències del títol. 

En un TFG, l’activitat de l’estudiant és fonamentalment una activitat autònoma. 

Aspectes com: planificació del treball, estratègies de resolució, etc. són responsabilitat de 
l’estudiant. 

Es tracta d’un treball disciplinari d’aprofundiment i de caràcter transversal. 

En un únic document de treball es desenvoluparan dos TFGs que compartiran temàtica i 
metodologia comunes. Desenvolupant tant la mirada des de l’educació Infantil com des de 
l’educació Primària. 

Modalitats 

El TFG implica desenvolupar la competència investigadora dels estudiants i, per tant, comporta 
realitzar una recerca educativa sobre un tema específic que inclogui una fonamentació teòrica 
i un treball empíric. En aquest sentit,  el TFG estarà relacionat amb alguna de les següents 
opcions: 

- Projectes d’investigació sobre un tema específic relacionat amb els continguts formatius del 
grau, que incloguin una fonamentació teòrica i un treball empíric (marc teòric / objectius / 
hipòtesi / metodologia / resultats / discussió). Per exemple, investigar sobre el disseny i 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordenacio_academica/xNORMATIVA_REGULADORA_DE_LxAVALUACIO_I_DE_LA_QUALIFICACIO_DE_LxESTUDIANTAT_A_LA_UDL_-_modif_CG29-01-10x.pdf
http://www.educacionprimaria.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/xNormativa_Doble_itinerari_de_Grau_dxEducacixo_Infantil_i_Educacix_Primariax.pdf
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implementació de treballs d’innovació educativa, projectes, materials i/o recursos per a un 
determinat àmbit, etc. 

- Treballs de revisió bibliogràfica sistemàtica i crítica en profunditat d’un tema específic 
relacionat amb els continguts formatius del Grau. 

 

Exemples de TFGs presentats en cursos anteriors és poden consultar al Repositori Obert UdL 

El TFG en el pla d’estudis: temporalització i tasques 

El TFG és vist com una matèria i està planificada per a ser cursada durant tot el curs acadèmic, de 
setembre a juny. Segons la normativa el TFG és una activitat obligatòria per assolir el títol de tots els 
graus. Així les estudiants de dobles titulacions han d’elaborar un TFG a cadascun dels graus cursats. 

El nombre de crèdits assignats al TFG del Grau d’Educació Infantil són 6 ECTS i al Grau d’Educació 
Primària són 9 ECTS. Això suposa una dedicació aproximada de 375 hores. 

L’estudiant rebrà unes hores de formació específica per a la realització del treball i se li assignaran 
unes hores de tutoria individual i/o grupal. 

El TFG és un treball estrictament individual. Es deixa oberta la possibilitat de treballar alguna part del 
treball col·laborant amb algun company interessat pel mateix àmbit, de comú acord amb el tutor. 

Les activitats formatives 

  

Activitats supervisades Tutories individuals i/o en petit grup (nombre de tutories reduït i limitat) 

Activitats autònomes Importància de la selecció de tasques, la planificació, l’organització del 
temps... 

Activitats d’avaluació Treball escrit 
Exposició oral (pública) 

Fases d’elaboració del treball 

La realització del TFG contempla tres moments diferenciats que, a tall indicatiu, poden respondre a la 
distribució temporal següent: 

Fase 1 Assignació del tutor 
Definició del tema i planificació del TFG 

1r / 2n quadrimestre 
 

Fase 2 Desenvolupament del treball 2n quadrimestre 
 

Fase 3 Redacció final i lliurament de materials  
Exposició oral 

2n quadrimestre 
 

L’elecció de l’àmbit temàtic i l’assignació de tutor 

 
En el moment de fer l’assignació de tutors es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient 
acadèmic de l’estudiant. 

El tema del TFG s’haurà de definir conjuntament amb el tutor assignat.  

https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/56785
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Cada tutor programarà el calendari de tutories més adient. El seguiment de les tutories és condició 
sense la qual no es podrà presentar el TFG. 

 

Avaluació 

Hi ha tres moments en l’avaluació continuada: 

1.- Planificació i seguiment. El tutor assignat durà a terme un seguiment continuat de cada treball al 
llarg de tot el curs. Considerant el treball dut a terme a les tutories, el progrés de l’estudiant, etc., el 
tutor proposarà una nota. S’avaluaran: 

 Iniciativa, viabilitat i originalitat de la proposta o tema 
 Disseny, organització i gestió del treball 
 Ús dels mitjans i eines de recerca apropiats 
 Habilitat per superar les dificultats 
 Grau d’autonomia i rigorositat mostrat per l’alumne 
 Acompliment dels terminis i pautes establerts pel tutor 

2.- Treball escrit. S’elaborarà un únic document escrit d’una extensió orientativa de 40 pàgines 
(excloent Annexos). Per a les pautes de redacció, pot considerar-se la guia Presentació de treballs . 

El treball escrit serà corregit pel professor tutor. En concret s’avaluaran fonamentalment: 

 Correcció lingüística i bona estructuració de les parts 
 Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals 
 Correcció metodològica 
 Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions 
 Claredat d’expressió 
 Ús adequat de la bibliografia 

3.- Presentació pública. Es realitzarà una presentació síntesis del dos TFGs davant una comissió 
d’avaluació, constituïda per tres professors, un dels quals serà el tutor. Per poder presentar el treball, 
caldrà prèviament el vist-i-plau del professor tutor conforme garanteix que el treball respon als 
mínims exigits. La qualificació es donarà per consens; si no hi ha consens cada membre del tribunal 
atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana. S’avaluaran : 

 Claredat i precisió de l’exposició 
 Correcció lingüística 
 Originalitat, organització i qualitat dels continguts 
 Resultats i elaboració de les conclusions 
 Adequació de les respostes a preguntes formulades pels membres de la comissió avaluadora 
 Adequació de la presentació al contingut del treball escrit 

La presentació davant la comissió es realitzarà en el marc d’una sessió conjunta de pòsters 
(excepcionalment materials digitals) que serà una síntesis dels dos TFGs presentats. La presentació 
oral del pòster realitzada per l’alumne no excedirà els 15 minuts d’exposició i 5 minuts de preguntes. 

La repercussió en la nota final de cadascun dels sistemes d’avaluació serà: 
 
 

http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
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L’avaluació del TFG 

La repercussió en la nota final de cadascun dels moments d’avaluació serà: 
 

Seguiment Definició del tema i planificació del TFG 
Desenvolupament del treball 

25% Tutor 

Treball 
escrit 

Desenvolupament  50% Tutor 

Presentació Presentació final: exposició oral pòster 25% Comissió 

 

Cal una qualificació mínima del 40% de cada activitat per superar la matèria. 
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Lliurament i presentació del TFG al tutor. 

D’acord amb el Reglament de TFG de la FEPTS, l’estudiant ha de presentar un exemplar en paper i un  
altre en format electrònic. La versió digital del treball es penjarà obligatòriament en el campus 
virtual, dins l’espai compartit de les matèries TFG d’Infantil i Primària, en format PDF.  

Els alumnes que no pugin els documents al CV de cadascuna de les assignatures constaran amb un 
No Presentat a l’acta. 

L’estudiant redactarà també un resum del treball, d’una llargada entre 100 i 150 paraules, que 
acompanyarà la versió electrònica del treball, prèvia revisió del tutor, seguint la pauta Model per a la 
realització del resum del TFG. 

Només en cas d’obtenir la qualificació de matrícula d’honor el coordinador del Grau proposarà a 
l’estudiant l’Autorització per al dipòsit del TFG al Repositori Obert UdL. 

Quan les exigències del treball o la millora qualitativa del resultat ho requereixin, el tutor o la tutora 
autoritzarà la presentació del treball en el termini especial del mes de setembre. Cal recordar que no 
es tracta d’una doble convocatòria; en aquest sentit, no s’han de contemplar tutories durant l’estiu. 

Terminis de lliurament i presentació pública 

Fins al 4 de 
juny  

 Lliurament del treball (digital) al tutor/a i pujar-lo al CV. 

Fins al 11 de 
juny 

 Lliurament del pòster en format PDF al CV. 

14 - 17  de 
juny 

 Sessió de pòsters on l’autor presentarà una síntesi del TFG davant la comissió de 
professors (essent un d’ells el tutor). 
Veure document Orientacions pòster disponible al web 
Veure exemples de pòster de cursos anteriors a Exemples 

Fins al 23 de 
juny 

 Comunicació de la nota final a l’estudiant 

 Període per a la revisió de notes 

Fins al 30 de 
juny 

 Introducció de les qualificacions a l’acta per part del tutor 

 Comunicació a la coordinadora del grau de les qualificacions mereixedores de 
M.H. 

9 de juliol   Tancament d’actes 

Fins al 8 de 
setembre  

 Lliurament del treball (digital) i del pòster al tutor/a i pujar-los al CV. 
 

13 - 16 de 
setembre 

 Sessió de pòsters on l’autor presentarà una síntesi del TFG davant la comissió de 
tres professors (essent un d’ells el tutor). 

 

  

http://www.educacionprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/.content/documents/tfg/gep_TFG_resum_v0.doc
http://www.educacionprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/.content/documents/tfg/gep_TFG_resum_v0.doc
http://www.educacionprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/.content/documents/tfg/autoritzacio.pdf
http://www.doblegrauinfantiliprimaria.udl.cat/export/sites/InfantilPrimaria/.content/documents/1718/tfg_presentacio.pdf
http://www.doblegrauinfantiliprimaria.udl.cat/ca/pla-formatiu/tfg.html
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Exemple de rúbrica per a l’avaluació de competències 

Planificació 

Ha estat capaç de triar correctament el tema i ha planificat les tasques de manera que permet el 
desenvolupament d’una recerca o treball d’innovació de caràcter científic. 
 

 3 2 1 0 

Identificar i concretar el tema a partir d’una recerca documental inicial 
Ha identificat i formulat adequadament el tema. 
Ha localitzat les fonts documentals més significatives a partir de descrip-
tors clau del tema, consulta de bases de dades, etc. 

    

Establir preguntes i/o objectius que orientin operativament el treball 
Ha redactat un conjunt de preguntes o objectius de caràcter funcional 
que permeten estructurar i orientar adequadament el treball. 
Ha formulat les hipòtesis de treball. 

    

Identificar i organitzar els elements fonamentals del treball de final de 
grau 
Ha precisat l’estructura del treball i ha delimitat el context d’aplicació. 

    

 

Seguiment 

Ha estat capaç de resoldre correctament i convincentment cadascuna de les etapes fonamentals en 
el desenvolupament d’un treball de caràcter científic i innovador. 
 

 3 2 1 0 

Seleccionar les fonts fonamentals per a la construcció del marc teòric 
del TFG 
Ha identificat eficaçment la literatura sobre el tema i l’ha relacionat cohe-
rentment amb els objectius plantejats en el TFG. 

    

Integrar els coneixements per a construir el marc teòric 
Ha construït amb format científic el marc teòric a partir de la informació 
recollida i ha orientat des dels plantejaments elaborats l’execució del TFG. 

    

Recollir, analitzar i interpretar les dades obtingudes 
Ha executat el treball de camp. 
Ha analitzat i interpretat de manera sistemàtica i rigorosa la informació 
recollida i ha generat un conjunt de conclusions fonamentades en els 
plantejaments teòrics i empírics. 
Ha determinat una prospectiva de continuïtat d’estudis derivada dels 
resultats obtinguts. 

    

 

 

Treball escrit i presentació pública 

Ha estat capaç de presentar de manera correcta i estructurada el treball, i de defensarlo públi-
cament. 
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 3 2 1 0 

Dominar el llenguatge científic en català, castellà o una tercera llengua i 
comunicar-se correctament 
Ha presentat de manera clara, estructurada i entenedora el TFG. 
Ha redactat el treball seguint les pautes formals de l’escriptura 
acadèmica. 

    

Comunicar oralment de manera correcta la informació (idees, 
problemes i solucions) 
Ha construït un discurs ben estructurat, amb el qual ha presentat els 
elements fonamentals del treball desenvolupat (ha presentat i justificat 
motivacions, ha evidenciat les seves principals aportacions, ha utilitzat els 
recursos més adients per a la presentació i ha controlat el temps 
eficaçment). 

    

Identificar i respondre les qüestions que se li presenten 
Ha prioritzat les preguntes i ha prestat més atenció a les més rellevants, 
s’ha expressat amb convicció i propietat i ha defensat correctament els 
seus plantejaments. 

    

 

3 De manera molt satisfactòria 
2 De manera satisfactòria 
1 De manera poc satisfactòria 
0 De manera gens satisfactòria 
 


